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ebm-papst

Fakta om ebm-papst

Omsättning ebm-papst totalt: 2 185 miljoner EUR (18/19)

Omsättning Sverige: 409 miljoner SEK (18/19)

Antal anställda ebm-papst totalt: 15 058 (18/19)

Antal anställda Sverige: 67 (18/19)

Produktionsanläggningar: 29 st

Försäljningsverksamhet i 48 länder

Forskning och utveckling: 107,9 miljoner EUR (18/19)
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En världsledande fläkttillverkare

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläk-

tar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har 

banat väg för vårt framgångsrika fläkt- och motorsortiment. Våra kunder finns bland annat inom ventilation, 

kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. I vårt dagliga arbete försöker vi 

alltid hitta den optimala lösningen för kundens applikation. Ofta innebär det att vi utvecklar, producerar 

och levererar en fläkt eller elmotor som är anpassad speciellt för vår kund. Vår ambition är alltid ett nära och 

långsiktigt samarbete med kunden.

Vårt huvudkontor finns i Mulfingen i Tyskland. I Sverige har vi huvudkontor, lager, plåtbearbetning och mon-

teringsverksamhet i Järfälla. Utöver det har vi försäljningskontor i Göteborg, Örebro, Hässleholm, Älvsbyn, 

Växjö och Ljungby. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Företaget har en uttalad 

miljöfilosofi, GreenTech för hållbar utveckling.
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Vi hjälper dig till rätt fläktval

Försäljningsingenjör, Örebro

Fredrik Köhler

Tel 010-454 44 65

fredrik.kohler@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Älvsbyn

Per Renlund

Tel 010-454 44 69

per.renlund@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Hässleholm

Jan Sörensen

Tel 010-454 44 60

jan.sorensen@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Göteborg

Björn Sandqvist

Tel 010-454 44 61

bjorn.sandqvist@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Göteborg 

Henrik Fahlström

Tel 010-454 44 63

henrik.fahlstrom@ebmpapst.se 

Din lokala säljrepresentant inom Ventilation Retrofit 

Utöver huvudkontoret i Järfälla har vi försäljningskontor utspritt över hela landet. Du finner din lokala säljrepresentant i Älvsbyn, Örebro, 

Göteborg, Växjö och Hässleholm. När din lokala säljrepresentant inte finns tillgänglig, vänligen kontakta våra innesäljare i första hand.
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Innesäljare, Stockholm

Jonas Hansson

Tel 010-454 44 27

jonas.hansson@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Växjö

Nicklas Sjögren

Tel 010-454 44 66

nicklas.sjogren@ebmpapst.se 

Innesäljare, Stockholm

Freddie Ahlström

Tel 010-454 44 26

freddie.ahlstrom@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Hässleholm

Joacim Westerlund

Tel 010-454 44 51

joacim.westerlund@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Stockholm

Stefan Lennström

Tel 010-454 44 24

stefan.lennstrom@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Stockholm

Göran Andersson

Tel 010-454 44 52

goran.andersson@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Stockholm

Thomas Köhlmark

Tel 010-454 44 18

thomas.kohlmark@ebmpapst.se 
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GreenTech          GreenIntelligence

Våra kunder är vinnare varje dag

Varje dag tjänar våra kunder pengar på minskad elförbrukning tack 

vare fläktarnas extremt energieffektiva EC-motorer. EC-fläktar från 

ebm-papst varvtalsregleras utan störande ljudalstring och utan 

förluster. 

Lyckat projekt med energiscouter

Projektet med energiscouter startades på ebm-papst år 2010. 

Utrustade med diverse mätutrustning arbetar de självständigt med 

att hitta möjligheter till att minska energianvändningen, genom 

att bl a hitta tryckluftläckage och värmeläckage samt att åtgärda 

dem. Med hjälp av 40 energiscouter har över 500 läckage hittats och 

åtgärdats på ebm-papst och företaget sparar omkring 640 000 € i 

minskade energikostnader. Projektet har varit så framgångsrikt att 

ideén spritt sig till andra företag i Tyskland och ”The Association of 

German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) har antagit 

utbildningsprogrammet. Totalt utbildar nu 23 st ”Chambers of Com-

merce” och företag över hela Tyskland trainees för att bli energis-

couter. Över 500 energiscouter har hittills utbildats och hjälper nu 

företag att spara energi.

GreenTech utvecklas till GreenIntelligence

ebm-papst ligger idag långt fram inom IoT (Internet of Things) vilket 

skapar helt nya förutsättningar för intelligenta fläktlösningar. För-

delarna mäts i form av enkla och snabba installationer, ytterligare 

energieffektiviseringar, förenklad optimering av fläktdrift, förenk-

lad övervakning samt stora möjligheter att arbeta proaktivt med 

underhåll och service. På lite längre sikt kommer även AI (Artificiell 

Intelligens) att erbjudas som alternativ. 

I kombination med ett tidigt fokus på högeffektiv EC-teknik har 

ebm-papst insett möjligheterna och kundfördelarna med industriell 

digitalisering och intelligenta fläktlösningar. Med tillskottet av digi-

tala intelligenta koncept har GreenTech nu utvecklats till produkter 

och kompletta lösningar som utmärks av "GreenIntelligence".

Det är inte prestanda hos enskilda komponenter som ska stå i 

centrum utan de resultat som kan uppnås genom en optimal inter-

aktion av samtliga enheter. Något som underlättas av att samtliga 

produkter med GreenIntelligence har IoT-kapacitet och enkelt kan 

kopplas samman, även med andra system, med hjälp av det installa-

tionsvänliga konceptet plug & play.

Vi följer en bestämd filosofi

GreenTech är symbolen för vår miljöfilosofi: Varje ny produkt 

och process som vi utvecklar skall ha lägre miljöbelastning än sin 

föregångare. Vi har haft ett miljötänkande i årtionden, långt innan 

”miljö" och "ekologi” blev modeord. År efter år har kunskap, beslut-

samhet och uppfinningsrikedom steg för steg förbättrat och förfinat 

våra produkter - mot mer kraftfulla och effektiva fläktar och motorer 

som kan möta dagens prestanda- och miljökrav. Resan slutar inte nu. 

Vi fortsätter med vårt ständiga arbete för att möta framtidens krav.

Vi utvecklar med miljöhänsyn

GreenTech står för utveckling och produktion med miljö och ekono-

mi i fokus. Redan på konceptstadiet försöker vi att optimera material 

och processer för att nå minimal miljöpåverkan och maximal möjlig-

het till återvinning. 

Vi producerar miljövänligt

GreenTech står för maximal energi- och kostnadseffektivitet i våra 

produktionsprocesser. Den moderna fabriken i Mulfingen-Hol-

lenbach är designad för att spara energi och resurser i linje med 

företagets GreenTech filosofi. De viktigaste fördelarna ur ett hållbar-

hetsperspektiv vid denna ”high-tech” anläggning är egenproducerad 

el via solceller samt ett avancerat ventilations och kylsystem som 

återvinner största delen av överskottsvärmen från denna 13,000 m2 

stora lokal och använder endast en tiondel av energin jämfört med 

en vanlig fabrik.

Vi är erkända och prisbelönta

Våra produkter blivit lovordade och vunnit priser. Vi ser det som ett 

kvitto på att vi är på rätt väg. Vi är stolta över att vår verksamhet och 

våra produkter klarar granskningen från en lång rad miljöexperter.
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Kompletta EC-fläktar

Minskad energianvändning

GreenTech EC-motorer från ebm-papst har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger 

upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form 

av värme. EC-motorer från ebm-papst har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström 

för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. 

Verkningsgraden blir därmed högre!

78%
Besparing

29 st gamla F-hjulsfläktar 

på Alnön i Sundsvall byttes 

ut till moderna takfläktar 

med EC-motor, typ MXRC. 

Uppmätt effektuttag före 

byte var 450 W och efter 

byte 100 W. Minskat effek-

tuttag med 350 W eller 78%.

60%
Besparing

18 st dubbelsugande radi-

alfläktar med F-hjul byttes 

ut till moderna aggregat-

fläktar med EC-motor, typ 

MXAC. Mätning före och 

efter byte visade på en 

minskad elförbrukning för 

fläktdriften med 60%.

29%
Besparing

10 st EC-fläktar med en dia-

meter på ø 910 mm ersätter 

fläktar med konventionell 

teknik. Fläktarna har en 

användningsgrad på 75%. 

Beräknad energibesparing 

40 000 kWh/år.
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Kompletta EC-fläktar

Köper du en fläkt från ebm-papst kan du lita på att motor, elek-

tronik och fläkthjul är optimerade för varandra redan på ritbordet 

– tryggt för dig som kund. Vår mycket långa erfarenhet ger dig 

garanterat hög driftsäkerhet. Vi har tillverkat EC-fläktar sedan 

1965!

EC-motor eller PM-motor

Våra EC-motorer är av typen elektroniskt kommuterade ytterrotor-

motorer. Våra EC-motorer är försedda med permanentmagneter. 

Ibland kallas motorer med permanentmagneter för PM-motorer. I 

dem används inte "rare earth"-magneter som innehåller sällsynta 

jordartsmetaller, vilket det råder stor brist på i världen. 

Integrerad styr- och drivelektronik för enkel installation, driftsätt-

ning och kompakt konstruktion  

Våra EC-integralmotorer har all styr- och drivelektronik integrerad. 

Ingen separat kommuteringselektronik eller frekvensomriktare be-

hövs och du slipper krånglig programmering. Ingen separat utrust-

ning behövs för varvtalsstyrning vilket ger färre komponenter och 

enklare installation. Våra EC-fläktar är klara för styrning med 0-10 

V signal. Merparten av våra EC-fläktar är kompletta med integre-

rad styr- och reglerelektronik för tryck- och temperatur (inklusive 

tryck- och temperaturgivare). Konstruktionen med integrerad styr- 

och drivelektronik är kompakt. Det är en fördel då fläkten t.ex. ska 

monteras i ett aggregat med begränsat utrymme.

Intelligenta fläktlösningar med MODBUS 

Vi erbjuder allt från styrning av fläktar via överordnade fastighets-

system och kommunikationsprotokollet MODBUS till informations-

insamling om ex. larm, drifttimmar och effektförbrukning med hjälp 

av fläktarnas inbyggda standardinterface och smarta givare. ebm-

papst lättanvända programvara EC-Control bidrar till att det blivit 

betydligt enklare att förverkliga idéer om smarta fläktlösningar.  

Merparten av våra EC-fläktar har integrerad styr- och reglerelektro-

nik och många av EC-motorerna är också är förberedda för kommu-

nikation via MODBUS för att hämta aktuell driftdata och status från 

de mest förekommande överordnade system och regulatorer.

Injustering av takfläktar utan att behöva gå upp på taket 

De många alternativ till flexibel och smart fläktstyrning som ebm-

papst erbjuder öppnar också nya möjligheter till smarta installa-

tionslösningar som förenklar injustering och kontroll av enskilda 

fläktinstallationer som inte är anslutna till övergripande nätverk. 

Många traditionella fläktinstallationer i fastigheter kan vara svåråt-

komliga. Med smart styrning kan de istället på ett enkelt sätt göras 

lättillgängliga utan att personalen är på plats vid själva fläkten. Ett 

exempel är takmonterade ventilationsaggregat.

Fördelarna med MODBUS i stora fastighetskomplex 

ebm-papst mångåriga satsning på smarta fläklösningar har resulte-

rat i att det finns en mängd kombinationsmöjligheter och alternativ 

att välja mellan. Målet är också att täcka in i princip alla behov av 
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Kompletta EC-fläktar

Ljudlös och enkel varvtalsreglering utan förluster

EC-lågenergifläktar från ebm-papst är enkla att varvtalsreglera och 

det sker utan extra ljudalstring. Att reglera varvtalet hos en vanlig 

AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. 

Vissa reglermetoder förkortar även AC-motorns livslängd. Dessut-

om kräver AC-motorn och vissa EC-motorer av andra fabrikat extra 

reglerutrustning med ökade investerings- och installationskostnader 

som följd. 

Funktionen för att varvtalsreglera en EC-lågenergifläkt från ebm-

papst ingår redan i den integrerade styr- och drivelektroniken. 

Varvtalet styrs enkelt med 0-10 V signal. Den höga verkningsgraden 

bibehålls över hela varvtalsområdet 0-100%. Energibesparingen 

med EC-motorer jämfört med andra motorer och reglermetoder blir 

mycket stor vid nedreglering av varvtalet, många gånger över 50%.

500

400

300

200

100

0

Tillförd effekt (W)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Varvtal (%)

AC motor

EC motor

RadiPac Airfoil, överlägsen prestanda för luftbehandlingsaggregat

Vid utvecklingen av det nya fläkthjulet har fokus legat på fläkthjulets 

luftinlopp, motorns placering och på fläktskovlarnas utformning. 

Inloppskonan har fått ny utformning för att matcha fläkthjulet perfekt. 

Motorns position har optimerats för att få bättre aerodynamik.  

I fläkthjulet sitter nya ihåliga aluminiumskovlar som höjer verknings-

graden. Den aerodynamiskt optimerade formen minskar även vikten 

på fläkthjulet och ökar samtidigt dess stabilitet. Tryckförlusterna vid 

fläktens inlopp har också minskats. Verkningsgraden har ökats med 

mer än 10% och ljudnivån har samtidigt minskats med mer än 3 dB(A). 

RadiPac Airfoil arbetar både mycket effektivt och mycket tyst och 

fläktserien har dessutom mycket kompakta yttermått. 

 fläkstyrning. Oavsett om det gäller att med närverkslösningar och 

behovsanpassad ventilation minska uppvärmningskostnaderna i 

stora fastigheter, eller att reglera varvtalet på en enskild fläkt så 

finns det en intelligent lösning för styrningen. Inte minst när det 

gäller mer omfattande styr- och automationslösningar för fläktar 

och ventilationssystem bidrar MODBUS till att förenkla i många 

miljöer och några exempel är köpcenter, skolor, kontorsbyggnader, 

simhallar och storköksmarknader. I fastighetskomplex med kompli-

cerade tekniska installationer och ventilationssystem med många 

fläktar blir fördelarna stora när EC-fläktar förberedda för MODBUS 

integreras med övergripande system för fastighetsautomation.

Besök www.ebmpapst.se för nedladdning av PC-programmet EC Con-

trol för direkt digital styrning av ebm-papst EC fläktmotorer
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Behovsanpassad ventilation

Bättre ventilation kan ge minskade kostnader

Samtidigt som ventilationssystemet förbättras finns det möjligheter 

att minska dess driftskostnader. Med rätt val av fläkt och reglerut-

rustning kan man dra nytta av ny teknik och göra besparingar på 

följande sätt:

Moderna EC-integralmotorer och effektiva fläkthjul minskar 

energi-anvädningen för fläktdrift. Direktdrivna fläktar minskar 

service-kostnaden då man slipper byta drivremmar. Genom att be-

hovsanpassa ventilationen kan dessutom uppvärmningskostnaden 

minskas.

Behovsanpassad ventilation minskar uppvärmningskostnaden

Ventilationsbehovet i ett bostadshus är inte konstant. Det varierar 

bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. mat-

lagning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på 

grund av att uteluften har låg luftfuktighet. Den ersättningsluft som 

kommer in i lägenheten kan därmed ta upp en större mängd fukt på 

vintern än på sommaren.

Ventilationsflödet beror även på yttre omständigheter som vind och 

temperatur. Vinden ger upphov till tryckförändringar i huset och 

påverkar därigenom luftflödet. Temperaturskillnaden mellan uteluf-

ten och husets temperatur ger upphov till skorstensverkan vilket 

betyder att termiska krafter driver på ventilationen. Genom att låta 

luftflödet sjunka med sjunkande utetemperatur minskar problem 

med kalldrag och energiåtgången för uppvärmning reduceras.

Lämpliga reglersystem

Genom att låta flödet vara beroende av utetemperaturen, kan man 

ta hänsyn både till ventilationsbehovets variationer med årstiden 

och dra fördel av skorstensverkan.

Utetemperaturkompenserad tryckreglering

Man kan även välja ett varvtalsregleringssystem som ändrar under-

trycket i kanalsystemet med hänsyn till utetemperaturen. På så sätt 

kan man dessutom säkerställa funktionen hos forceringsdon, t.ex. 

spiskåpor, och i viss utsträckning dra nytta av de tryckförändringar 

som vinden ger upphov till. Diagram 1 visar exempel på hur man kan 

variera undertrycket i ventilationssystemet med hänsyn till utetem-

peraturen. Denna funktion kallas tryckreglering med utetempera-

turkompenserat börvärde.

Om man inte vill minska ventilationsflödet med sjunkande utetem-

peratur, installerar man istället en varvtalsreglering som håller try-

cket i anläggningen konstant. På så sätt säkerställer man funktionen 

hos forceringsdon. Denna funktion kallas konstanttryckreglering.

Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett 

effektivt reglersystem?

Om luftflödet är konstant året om, brukar energibehovet för 

uppvärmning som härrör från ventilationsförluster, vara ca 30 % av 

husets totala energibehov. Låter man istället luftflödet minska med 

sjunkande utetemperatur, från 100 % vid +15 °C till 60 % vid -15 °C 

minskar energibehovet för uppvärmning av ventilationsluften med 

30 %.  

Husets totala uppvärmningsbehov minskar alltså med 10 % på 

årsbasis. Diagram 2 visar vilken besparing som kan uppnås vid olika 

årsmedeltemperaturer.

Exempel: En ventilationsanläggning i Kalmar (årsmedeltemperatur 

+7 °C) har ett frånluftsflöde på 1 m3/s. Man överväger att reglera 

flödet efter rådande utetemperatur. Vid +15 °C eller högre tempera-

tur skall flödet vara 100 % (1 m3/s). Då temperaturen sjunker under 

denna temperatur skall flödet sjunka för att vid -15 °C vara 50 % 

(0,5 m3/s). I diagram 2 kan vi utläsa att energibesparingen blir 26000 

kWh per år.

Hur mycket flödet kan minskas beror på ventilationssystemets 

konstruktion. I vissa system kan man inte minska flödet alls utan att 

försämra komforten.

Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med effektiva reglersystem?
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Behovsanpassad ventilation

   Diagram 2
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Besparing i kWh per år och m³/s

Flöde vid -15˚C i procent av flödet vid +15˚C

   Diagram 1
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Årsmedeltemperatur (°C), urval från SMHI klimatdata
Kiruna -1,2 Karlstad 5,9 
Umeå 3,4 Göteborg 7,9 
Sundsvall 3,9 Borås 6,3 
Östersund 2,7 Kalmar 7,0 
Västerås 5,9 Visby 7,2
Uppsala 5,7 Jönköping 6,1 
Stockholm 6,5 Växjö 6,5 
Örebro 5,9 Malmö 8,0 
Linköping 6,8 Ystad 7,8



14

Effektiv ventilation

Lönsamt att byta fläktar

Att byta ut gamla fläktar mot nya och moderna ger flera besparings-

möjligheter. Här nämner vi några och visar hur man gör beräkningar 

som kan utgöra beslutsunderlag för investeringar.

Renovera befintliga aggregat

Det kan vara lönsamt att renovera ett befintligt aggregat istället för 

att byta ut det, då man slipper göra stora ingrepp i byggnaden. Våra 

fläktar är speciellt utvecklade för utbyte i befintliga aggregat. 

B-hjul och direktdrift

Äldre frånluftssystem har ofta fläktar med framåtböjda skovlar och 

remdrift installerade. Enligt de undersökningar som gjorts ligger 

det specifika drivenergibehovet (SFP) i dessa anläggningar på 0,7-2 

kW/m3/s. Vid byte till fläktar med bakåtböjda skovlar och direktdrift 

sänks SFP till ca 0,3-0,6 kW/m3/s. Om fläktarna är i kontinuerlig drift 

är besparingspotentialen således ca 3400-11700 kWh/år och m3/s.

EC-integralmotorer

Elektroniskt kommuterade likströmsmotorer, EC-motorer, är oftast 

ett ekonomiskt alternativ till vanliga asynkronmotorer. EC-moto-

rerna har högre verkningsgrad. Vid nedreglering är skillnaden mest 

markant jämfört med asynkronmotorerna. 

Att tänka på vid byte av fläktar

Även om de gamla fläktarna i ventilationssystemet fortfarande fung-

erar, kan det vara motiverat att byta dem. Lägre energiförbrukning, 

minskat servicebehov och bättre reglerutrustning som ger ökad 

komfort och minskar uppvärmningskostnaden, är skäl som motive-

rar byte av fläktar och reglerutrustning.

Förberedelser

Inför fläktbytet är det viktigt att förbereda sig så att fläktvalet blir 

rätt. Tryck och flöde skall mätas. Förutsättningar för elanslutning och 

intransport av fläkten skall kontrolleras. Om fläkten skall monteras i 

ett befintligt aggregat skall aggregatets innermått mätas.

 

Val av fläktar och reglerutrustning

Följande krav bör vägas samman och i möjligaste mån uppfyllas:

• Fläkten skall vara energieffektiv

• Fläkten skall vara servicevänlig

• Installationen skall vara så enkel som möjligt

• Fläkten skall vara tystgående

Se över ventilationssystemet

I samband med fläktbyte bör man se över ventilationssystemets 

funktion. Förbättringsåtgärder i äldre bostadshus med mekanisk 

frånluft kan vara:

• Installation av spiskåpor medger en sänkning av grundflödet.  

Hyresgästerna upplever ofta en stor förbättring av ventilationen.

• Installation av uteluftdon. Många hus har renoverats och fått täta-

re  fasader och fönster med för liten tillförsel av uteluft som följd. 

• Rengöring, tätning eller byte av kanalsystem.

Besök www.ebmpapst.se för mer information samt se våra installa-

tionsfilmer där vi visar vad vi behöver för information från er för att 

ta fram rätt val av fläkt samt hur man praktiskt går tillväga för att 

för att enkelt utföra ett fläktbyte i aggregat!  

MXPC II - En ny generation kammarfläktar med överlägsen pre-

standa som förenklar installationer i trånga aggregat

Med MXPC generation två (MXPC II) har ebm-papst tagit ytterligare 

ett tekniksprång framåt och med ett genomgripande utvecklings-

program lyckats ge fläktarna ännu högre prestanda samtidigt som 

de är energisnålare och dessutom tystare. 

Sänkta ljudnivåer blir ett allt vanligare krav på ventilationsaggregat 

i samband med moderniseringar men också i nyinstallationer. I äldre 

aggregat kan det många gånger vara ont om utrymme. Genom att 

göra den nya generationen höj- och sänkbar blir installationen enk-

lare. Fläktarna har också försetts med aerodynamiskt utformade 

stag på sidorna som gör det enklare för installatörerna att bära och 

flytta fläktarna. Stagen gör också att göra fläktarna blir stadigare. 

Den nya generationen av kammarfläktarna MXPC har utvecklats ut-

ifrån ett helhetsperspektiv med högra krav på energieffektivisering, 

prestandaförbättring, lägre ljudnivåer, förenklade installationer och 

smidigare moderniseringar.
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Vänerparken är namnet på en attraktiv stadsdel i Vänersborg. 

Det är stadens gamla lasarettsområde som omvandlats till ett 

centrum för skola, vård, nöje och företagande. Lokalytan är ca 45 

000 kvm och i Vänerparkens 11 fastigheter arbetar närmare 1 000 

personer.

I en av fastigheterna ligger en energicentral som producerar värme, 

kyla och tappvarmvatten. Centralen är byggd runt ett helintegrerat 

energisystem som hämtar naturenergi från ett marklager med 80 

borrhål (225 meter djupa). Det är den solenergi som värmer upp 

vatten i marken som tas tillvara. Temperaturen i marken ligger på 

nio grader året runt och efter att jordvärmepumpar hämtat upp 

vattnet sker den slutliga temperaturanpassningen i energimaskiner 

där värme och kyla produceras under tryck och sedan distribueras till 

fastigheterna.

Centralen togs i drift hösten 2011 men arbetet med att optimera 

anläggningen har fortsatt. Ett exempel är moderniseringen av en 

Vänerparken 
Vänersborg.

äldre fläktanläggning uppe på taket till en av fastigheterna där fläk-

tarna, efter att ha flyttats till ett lägre tak, förde för mycket oväsen 

med följd att hyresgästerna klagade. De gamla fläktarna hade en 

stor begränsning i att de bara var försedda med en av/på-funktion 

utan möjlighet till styrning av varvtal. Det ingick också som ett led 

i energioptimeringen att investera i modernare fläktar med bättre 

styrfunktioner och där en omvänd funktion (värme istället för kyla) 

skulle kunna användas för att värma det överskottsvatten som går 

tillbaks till borrhålen i marklagret. Genom att förvärma vattnet 

skulle det bli möjligt att göra energilösningen ännu mer effektiv. 

Beslut togs om att ersätta de äldre fläktarna med tio nya axialfläktar 

i HyBlade-serien från ebm-papst.

Med de nya fläktarna finns helt nya möjligheter till effektiv steglös 

fläktstyrning (0-10 VDC) från det centrala styr- och övervakningssys-

temet. Flexibiliteten med fläktstyrning både genom tidkanaler och 

efter lufttemperatur ger flera viktiga fördelar. De tidigare problemen 

med störande fläktljud är nu helt borta. Med varvtalsstyrning undvi-

ker man även framtida problem med onödiga underhållskostnader.

Flexibel styrning i tysta fläktar viktigt i satsningen på klimatsmart energicentral



Bombardier Arena
Västerås.
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Bombardier Arena, som hette Västeråshallen fram till år 2008, 

byggdes för snart trettio år sedan och arenan är en av Västerås 

största idrotts- och evenemangsarenor. Arenans flexibilitet gör 

att den är mycket efterfrågad för både små och stora evene-

mang. Arenan har tre hallar med en golvyta på 3 000 kvm och den 

kan snabbt förvandlas från sporthall till konserthall, middagssal 

eller mässlokal. I Bombardier Arena bedrivs också en intensiv 

daglig verksamhet med bland annat skolidrott, innebandy och 

handboll. 

Liksom i många andra arenor och idrottsanläggningar har ventilatio-

nen stor betydelse för besökarnas välbefinnande. Att effektivt kunna 

styra och optimera ventilationen är också viktigt ur energisparsyn-

punkt. På nätter och under andra tider när en arena inte används 

kan stora besparingar göras genom att minimera ventilationen. Den 

möjligheten har förut inte funnits på Bombardier Arena där två stora 

till- och frånluftsfläktar i många år har svarat för luftförsörjningen. 

Avsaknaden av bra fläktstyrning har tidigare inte gjort det möjligt 

att anpassa luftflödet och klimatet till de många olika aktiviteterna 

i arenan. Om det exempelvis skulle vara en konsert i arenans största 

hall en lördag kunde ventilationen köras igång redan på fredagen, 

och sedan reduceras först på måndagen när arenapersonalen kom 

tillbaks till sina arbeten. Att det inte är energieffektivt är lätt att 

förstå, men idag är situationen annorlunda. 

Nu har ventilationssystemet optimerats både ur energisparsynpunkt 

och klimatmässigt efter att de gamla fläktarna under senare delen 

av 2018 ersatts av två fläktväggar från ebm-papst som vardera har 

sexton stapelbara kubfläktar. Med helt nya möjligheter till effektiv 

ventilationsstyrning kommer klimatet att förbättras för besökarna 

genom att luftflödet kan varieras, och det finns också en betydande 

energisparpotential. 

Mälarenergi Energitjänster har varit huvudentreprenör för moderni-

seringen av ventilationssystemet. Medarbetare har lång erfarenhet 

av lyckade energisparprojekt hos stora företag, bostadsrättsfö-

Två fläktväggar energioptimerar och klimatförbättrar hos Bombardier Arena

Bombardier Arena
Västerås.
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ren-ingar, fastighetsbolag, kongresshallar och arenor. 

Projektet hos Bombardier Arena startade med en energiutredning 

kring ventilationssystemet för att arenaägaren skulle få en bild av 

energibesparingspotentialen. Utredningen visade att en markant 

reducering av energiförbrukningen var fullt möjlig. 

- Det var våra egna internkonsulter som ansvarade för energikart-

läggningen. Varje kartläggning vi gör för våra kunder mynnar ut 

i olika åtgärder och lösningar. Ibland kan det resultera i ett Kom-

fortavtal där vi tar ansvar för att ventilation, värme och el fungerar 

perfekt. Fördelen för kunderna är att de kan lägga fullt fokus på 

sin affärsverksamhet samtidigt som energikostnaderna reduceras, 

säger Johan Andersson som är affärsutvecklare på Mälarenergi 

Energitjänster.

Som huvudentreprenör för ventilationsprojektet hos Bombardier 

Arena hade Mälarenergi Energitjänster totalansvar fram till att den 

moderniserade ventilationsanläggningen var i drift. De har haft ett 

brett ansvar och nära kontakter med olika samarbetspartners. En av 

dessa partners är Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås, ett heltäckande 

konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering med ett 60-tal 

medarbetare. Kunderna finns både i Sverige och utomlands och 

uppdragen har stor bredd. Från bostäder och kontor till komplicera-

de processbyggnader, sjukhus och infrastrukturanläggningar. Inom 

företaget finns också lång erfarenhet av att projektera och ansvara 

för layouten av ventilationsanläggningar. För Kadesjös var det lite 

speciellt att få ansvar för att rita in den nya fläktlösningen på Bom-

bardier Arena. Det var nämligen Kadesjös som i slutet av 80-talet 

projekterade och ritade arenan! 

- För oss var det lite speciellt och väldigt roligt att få vara med om 

att modernisera en arena som vi ritade för snart 30 år sedan, säger 

Jonas Pettersson som är Uppdragsansvarig VVS på Kadesjös.

En dialog ledde fram till valet av ebm-papst FläktVägg

Med utgångspunkt från den gjorda energiutredningen, och en pågå-

ende diskussion om att fläktväggar kunde vara en lämplig lösning, 

startade Jonas sitt arbete. Han tog fram de krav som ställdes på flö-

de och tryck, specificerade mått för tillgängliga installationsutrym-

men, ritade in hur fläktväggarna skulle placeras och han dokumente-

rade också de möjligheter som fanns att styra kubfläktarna.

- Att hitta en bra lösning för fläktstyrningen har haft hög prioritet i 

det här projektet då bra styrmöjligheter är en förutsättning för att 

energisparmålen i kombination med ett bra inneklimat ska kunna 

uppnås. ebm-papst har satsat mycket på att skapa ett flexibelt fläkt-

väggskoncept med fläktar som har integrerad styrelektronik och 

vi har bra erfarenhet av företagets produkter. Vi kontaktade därför 

Rasmus Carlsson på ebm-papst för att få ett förslag på fläktväggar 

som svarade upp mot kraven, förklarar Jonas.

Det var under 2016 som ebm-papst blev föregångare på svenska 

marknaden och lanserade en stapelbar och mycket flexibel fläkt-

väggslösning. Sedan dess har fläktväggar installerats hos ett flertal 

kunder runt om i landet. Gemensamt för projekten är önskemål om 

energieffektivisering, redundans och effektiv styrning.

- Intresset för vårt fläktväggskoncept växer konstant och vi blev 

givetvis glada när vi valdes som leverantör till Bombardier Arena. 

En fläktvägg har många fördelar. Moderniseringar förenklas då 

man ofta slipper de ombyggnationer som krävs när en stor fläkt ska 

installeras. Dessutom blir det möjligt att få extremt stora luftflöden 

med låg ljudnivå och energiförbrukning. Sedan finns det en viktig 

säkerhetsaspekt. Den dag en stor fläkt går sönder kan det resultera i 

stora problem i miljöer där det ställs krav på ett kontinuerligt luftflö-

de. Skulle en fläkt i fläktväggen krångla är det enkelt att kompensera 

det bortfallet genom att tillfälligt öka varvtalet på de övriga fläktar-

na. De möjligheter till styrning som finns med fläktväggen gör också 

att luftflödet lätt kan anpassas till det aktuella luftflödesbehovet 

som kan variera precis som det gör på Bombardier Arena, säger 

försäljningsingenjör Rasmus Carlsson hos ebm-papst i Järfälla.

Smidig installation med de gamla fläktarna i drift

Rasmus förslag blev kubfläkten MXFG50RP-2250 som har direktdri-

ven EC-motor, ljuddämpande inloppsgallret FlowGrid, effekt på 5,7 

kW, luftflödeskapacitet på 18.160 m3/h (vid 0 Pa) och som kan styras 

både via MODBUS och styrsignal 0-10 VDC/PWM.  

Fläktväggarna installerades hösten 2018 och togs i drift i november. 

Det blev en smidig installation med driftstopp på bara en dag trots 

att fläktväggarna fick en annan placering än de gamla fläktarna. 

Kanalerna till de gamla fläktarna hade en bredd på tre meter och 

var fyra meter höga. Samtidigt som man monterade upp de nya 

fläktväggarna kunde en del av kanalen hållas öppen och de äldre 

fläktarna vara i drift. Månaderna efter installation och drifttagning 

har arbetet med att optimera styrningen fortsatt. Ett mål är att så 

effektivt som möjligt anpassa luftflödet till de behov som finns i olika 

delar av arenan.



Kemicentrum i Lund är ett av Nordens största centrum för utbild-

ning och forskning inom kemi. Här samlas alla kemiämnen inom 

Lunds Tekniska Högskola och den Naturvetenskapliga fakulteten 

vid Lunds Universitet. Kemicentrum har över 1 000 anställda och 

många fler studenter vid de tre gränsöverskridande institutio-

nerna; Kemiska institutionen, Institutionen för kemiteknik och 

Institutionen för livsmedelsteknik. Kemicentrum byggdes på 

1960-talet då arbetsmiljökraven inte var lika höga som idag. Det 

gäller framförallt ventilationen i laboratorierna. För drygt tio år 

sedan inleddes dock omfattande ombyggnationer och moderni-

seringar som genomfördes i flera etapper fram till år 2010. 

Nyligen har det genomförts ytterligare moderniseringar med målet 

att optimera ventilationen men också för att uppnå ännu större en-

ergibesparingar. En av åtgärderna har varit att ersätta stora AC-fläk-

tar i en av Kemicentrums byggnader med fyra fläktväggar som 

byggts enligt ebm-papst fläktväggskoncept. I två av fläktväggarna 

sitter nio stycken vardera av ebm-papst stapelbara kubfläkt RadiPac 

MXFG, och i två andra fläktväggar sitter sex stycken kubfläktar var-

dera. Fläktarna har EC-motorer och är som standard utrustade med 

inloppsgallret FlowGrid. Genom att EC-motorerna har MODBUS-in-

gång och kan styras med programmet EC-Control finns möjlighet 

till adressering av flera fläktar i en FläktVägg. Möjlighet finns också 

till andra styrlösningar och i Kemicentrum sker stryrningen från ett 

centralt styr- och övervakningssystem.

Byggnadskomplexet Kemicentrum består av fem olika byggnader 

med en sammanlagd yta på cirka 50 000 kvm. Hus 1 stod klart 1965 

och var Kemicentrums första byggnad. Med sin längd på 270 meter 

är Hus 1 den största huskroppen i komplexet och byggnaden fick 

i samband med ombyggnationerna en extra våning i form av ett 

mycket stort fläktrum. Det är också här som ebm-papst fläktväggar 

installerats. 

Laboratoriemiljön ställer stora krav på luftflödet

Fläktväggarna med nio kubfläktar vardera har en maximal luft- 

Fläktväggar hjälper Akademiska Hus i jakten på säkra och energismarta lösningar
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flödeskapacitet på 26 m3/sekund, och hos fläktväggarna med sex 

kubfläktar är maxkapaciteten 17 m3/sekund. Hus 1 har en yta på 

cirka 15 000 kvm och här finns bl a forsknings- och utbildningslokaler 

för kemiteknik, materialkemi och kemisk grundutbildning. Under 

årens lopp har mycket gjorts för att ge de anställda, studenter och 

forskare ett behagligt inneklimat och en bra arbetsmiljö, samt för 

att spara energi. Luftflödet i delar av byggnaden styrs exempelvis 

av närvarogivare i tilluftsdonen. Byggnadens luftbehandlingssystem 

har i många år haft två parallellkopplade till- och frånluftsaggregat 

i fläktrummet. Kraven har varit att ett aggregat ska klara av grund-

luftflödet samt ett visst forceringsluftflöde för skyddsventilationen 

av det stora antalet dragskåp och dragbänkar som finns i laboratori-

erna. Skulle trycket i kanalsystemet sjunka under det minsta tillåtna 

värdet så aktiveras ett larm för lågt luftflöde i de skyddsventilerade 

enheterna och dragskåpen ska då omedelbart stängas av. 

De speciella förutsättningarna för ventilationen i Hus 1 har varit en 

utmaning vid planeringen och konstruktionen av luftbehandlings-

systemet. Ansvarig driftingenjör, med fokus på energieffektivisering 

och energismarta lösningar för bl a ventilationssystemet, på Akade-

miska Hus förklarar:

- I aggregaten satt tidigare stora AC-fläktar med fläktmotorer som 

hade en effekt på 75 kW. I samband med att vi gjorde beräkningar 

på vilken energispareffekt som skulle uppnås med ett motorbyte 

började vi titta på alternativa lösningar. En anledning var att energi-

vinsten med ett motorbyte inte skulle bli särskilt stor. Vi ville också 

undersöka om det fanns alternativa fläktlösningar som både kunde 

ge bättre energispareffekt och andra fördelar driftmässigt.

Akademiska Hus ska minska energiförbrukningen med 50 % 

Kemicentrum ägs och förvaltas av Akademiska Hus som är ett av 

Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på cirka 75 

miljarder kronor. Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar 

miljöer för utbildning och forskning. Byggnaderna finns på orter 

över hela landet och här studerar, forskar och arbetar runt 300 000 

personer varje dag. Akademiska Hus har som ambition att ligga i 

framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och energibesparingar. Målet 

är att mängden levererad energi ska minska med 50 procent fram till 

år 2025 (med förbrukningen från år 2000 som utgångspunkt). Runt 

om i landet arbetar man för att minska energiförbrukningen och 

Kemicentrum är inget undantag.

- Vi arbetar kontinuerligt med att försöka spara energi och för att vi 

ska uppnå de tuffa energisparmål som satts upp för år 2025 måste 

vi ständigt söka efter nya energismarta lösningar. De investering-

ar vi gjort i ett antal fläktväggar är vi övertygade om kommer att 

reducera energiförbrukningen, men det har gått för kort tid för att 

vi ska kunna se hur stor besparingen blir. Vi ser också andra fördelar 

och hit hör en reducerad ljudnivå och en ökad säkerhet då vi som ti-

digare inte är beroende av att ett fåtal stora fläktar. Vi har också fått 

nya möjligheter att optimera fläktdriften efter de krav som ställs på 

ventilationen vid olika tillfällen under dygnet. När behovet är lägre 

är det enkelt att från övergripande nivå stänga av några fläktar i 

fläktväggarna. Vi kommer också att göra besparingar i form av lägre 

underhållskostnader. 

ebm-papst fläktväggskoncept har blivit en stor marknadsframgång, 

och det är ebm-papst försäljningsingenjör Jan Sörensen på lokal-

kontoret i Hässleholm som hjälpt till med att ta fram fläktväggslös-

ningarna för Kemicentrum.

- Det är både utmanande och roligt att arbeta med Akademiska Hus 

medarbetare då de har hög kompetens när det gäller energispar-

lösningar och ett tydligt mål för de besparingar som ska uppnås. 

Att vi med fläktväggen både kan hjälpa till att spara energi och öka 

redundansen i en fastighet med stora krav på ventilationen är en 

styrka. Precis som ansvarig driftingenjör nämner är säkerhetsaspek-

ten viktig. Den dag en stor fläkt går sönder blir det snabbt problem 

i miljöer där det ställs krav på ett kontinuerligt luftflöde. Skulle en 

fläkt i någon av fläktväggarna krångla är det enkelt att kompensera 

bortfallet genom att tillfälligt öka varvtalet på de övriga fläktarna. 

Att det är väldigt enkelt att installera en fläktvägg är också ett stort 

plus. Det är bara att stapla de kompletta fläktkuberna på varandra, 

ansluta kablaget och koppla in starkströmmen, säger Jan Sörensen.

Vid utvecklingsarbetet med fläktväggen har ebm-papst försökt 

täcka in ett antal applikationsområden där det ställs krav på mycket 

stora luftflöden och en hög grad av redundans. Laboratorie- och 

forskningsmiljöer som de hos Kemicentrum är ett sådant område. 

Andra exempel är datorhallar, sjukhus, livsmedelsindustrin, kemisk 

industri och stora kontorsbyggnader.
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Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus med verksamhet 

i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Sjukhuset har cirka  

4 200 anställda och är en del av Västra Götalandsregionen. Ska-

raborgs Sjukhus Skövde är den största enheten inom Skaraborgs 

Sjukhus. Verksamheten i Skövde planerades och byggdes under 

slutet av 60-talet fram till mitten av 70-talet. Totalt finns ett 25-

tal byggnader med en total yta på cirka 165 000 kvm. Sjukhusets 

ålder har börjat ta ut sin rätt och det finns ett mycket stort behov 

av upprustning och modernisering. Många moderniseringsprojekt 

har också startats upp under de senaste åren och sjukhuset har 

även byggs ut. 

Mycket av moderniseringen har fokus på att minska energikostna-

derna och arbetet bedrivs mot de energimål som Västra Götalands-

regionen satt upp till år 2030. Då ska energianvändningen halverats 

jämfört med år 1995 och som ett led i att uppnå målet sker stora 

ombyggnationer av sjukhusets ventilationssystem. I ett av projekten 

har två mycket stora axialfläktar för tilluft i några av byggnaderna 

ersatts med en FläktVägg från ebm-papst. Fläktväggen är uppbyggd 

av 15 lättstaplade fläktmoduler, typ MXFG i storleken 795 x 795 mm. 

I modulerna sitter fläktar av typen RadiPac Airfoil med EC-motor 

(Ø 500 mm). ebm-papst satsning på att ta fram ett flexibelt flkt-

väggskoncept har haft fokus på applikationer där det ställs krav på 

stora luftflöden och säker fläktdrift. Sjukhus är ett sådant område 

och andra exempel är datorhallar, livsmedelsindustrier och stora 

kontorsbyggnader. 

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare 

och förvaltar cirka 1 700 000 kvm lokalyta. Förvaltningsansvaret 

omfattar bl.a. regionens fastigheter inom hälsa- och sjukvård. 

Västfastigheter har ett av sina kontor i Skövde samt en driftenhet på 

Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Ansvarig energiingenjör på Västfast-

igheter i Skövde och förklarar varför det blev aktuellt att byta ut de 

jättelika gamla axialfläktarna:
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- De var gamla och uttjänta och det var stora svårigheter att hitta 

reservdelar. Dessutom passade de dåligt in i den långsiktiga strategi 

vi arbetar efter för att halvera energiförbrukningen. Att vi tvingats

steloperera fläktbladen som ursprungligen kunde vinklas gjorde inte 

heller att fläktdriften var optimal. Det fanns olika lösningsalternativ 

som vi diskuterade när det blev aktuellt med ett fläktbyte, men det 

var i kontakterna med ebm-papst som vi fick upp ögonen för förde-

larna med en FläktVägg.

Flexibilitet gör det enkelt att hitta den mest optimala lösningen

Johan Nyhlén är försäljningsingenjör vid ebm-papst lokalkontor i 

Göteborg och har märkt av ett allt större intresse för det moderna 

fläktväggskonceptet. Den kan användas i både i sug- och tryckkam-

mare och varje fläktkub kan installeras separat när kapaciteten i en 

hel FläktVägg inte behövs. Vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde stod de 

gamla axialfläktarna för en betydande tilluftskapacitet. Varje sekund 

förflyttade fläktarna 45 kubikmeter luft och det ställde också krav på 

att fläktväggen kunde leverera minst samma luftflöde. 

- Det här projektet tycker jag på ett mycket bra sätt illustrerar styr-

kan med fläktväggen. Den är enkel att installera och det är bara att 

stapla det antal moduler som krävs för att man ska få en viss kapaci-

tet. Att modulerna ofta kan staplas på varandra i befintliga fläktut-

rymmen betyder också mycket för kostnadseffektiviteten. Ombygg-

nationer blir ofta dyra och det slapp man även i detta projekt vilket 

bidrar till att kraftigt förenkla installationerna, säger Johan.

Att fläktväggen är en smidig fläktlösning bekräftas också av Väst-

fastigheter:

- Vi skulle vilja säga att fläktväggen är oerhört smidig! Precis som 

Johan säger rymdes den nya lösningen i samma utrymme som de 

gamla axialfläktarna. Enda skillnaden var att vi flyttade fram fläkt-

väggen cirka tio meter. För oss är det viktigt att vi kan flytta luft till 

lägsta möjliga kostnad och då är det givetvis en fördel att vi slipper 

ombyggnationer när vi moderniserar.

Arbetet med att montera ner de gamla axialfläktarna och installera 

den nya fläktväggen har utförts av Bravida i Skövde som har ett 

ramavtal med Västfastigheter. Bravida är också engagerade i många 

andra installations- och ventilationsprojekt på sjukhuset. 

Fläktväggen ett steg mot ett långsiktigt energisparmål

Lika enkel som fläktväggen är att bygga upp genom att stapla 

moduler, lika enkelt är det att ta bort moduler om kapacitetsbehovet 

skulle förändras efter exempelvis ombyggnationer. Den möjligheten 

ser Västfastigheter som ytterligare en viktig fördel: 

- Med moderna fläktar finns det stora möjligheter att med varvtals-

styrning optimera fläktlösningar, men med fläktväggen får vi ytter-

ligare en möjlighet till optimering. Det är enkelt att förändra antalet 

moduler och den möjligheten kommer vi att utnyttja i framtiden om 

tilluftsbehovet skulle förändras. Minskar behovet är det bara att ta 

ner några moduler som kanske kan användas någon annanstans på 

sjukhuset.

I fläktmodulerna MXFG sitter fläktar av typen RadiPac Airfoil med 

EC-integralmotorer. De har ett aerodynamiskt optimerat fläkthjul 

som ger mycket hög verkningsgrad, ett jämnt luftflöde med minimal 

turbulens och låg ljudalstring. Som standard är modulerna försedda 

med mellanväggar och kablage samt luftriktaren FlowGrid. FlowGrid 

är ett ljuddämpande inloppsgaller som stabiliserar luftströmmarna 

vid fläktarnas inlopp. EC-motorerna erbjuder olika möjligheter till 

styrning via bland annat MODBUS-ingång och anslutning till kon-

ventionella givare för styrning med analoga in-signaler. På sjukhuset 

utnyttjas också möjligheten till styrning då man alltid vill ha ett 

konstant tryck i luftkanalerna.  

Västfastigheter har mycket ambitiösa miljö- och energisparmål och 

ambitionen är att miljöklassa många av fastigheterna. Arbetet med 

energieffektivisering har varit framgångsrikt och Västfastigheter 

placerar sig högt upp vid en rikstäckande jämförelse av energian-

vändningen i landstingens och regionernas verksamhetslokaler. 

Arbetet med att spara energi pågår kontinuerligt för att målet om 

en halverad energianvändning i fastighetsbeståndet ska uppnås år 

2030.

- Vi är bra på att energieffektivisera våra fastigheter men det gäller 

att hela tiden hitta nya sätt för att komma framåt. Fläktväggen är 

ett bra exempel på det och redan kort tid efter installationen kunde 

vi konstatera att energiförbrukningen halverats vilket innebär att 

vi under ett år spar 350 000 kilowattimmar. Med facit i hand är vi 

tacksamma för den hjälp vi fått av bl.a. Johan Nyhlén på ebm-papst 

att hitta en helt ny typ av fläktlösning. För att vi ska klara av att halv-

era energiförbrukningen fram till år 2030 krävs det att vi hela tiden 

kommer framåt och utnyttjar nya tekniska framsteg. ebm-papst 

FläktVägg är ett bra exempel på det! 

Skaraborgs Sjukhus 
Skövde.
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I början av 2014 presenterade IVL Svenska Miljöinstitutet en 

rapport om luftomsättningens betydelse för den upplevda 

luftkvalitén i kontorsmiljöer. I maj 2015 presenterade även 

branschorganisationen Entreprenörföretagen en undersökning 

där det framgår att en tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige 

vill förbättra ventilationen på sin arbetsplats. Nära 70 procent 

uppger också att de presterar sämre på grund av dålig ventila-

tion. En orsak till att ventilationen kan behöva förbättras är att 

verksamheten i en fastighet förändrats och att ventilationssys-

temet inte är dimensionerat för de nya krav som ställs. I befint-

liga kontorsbyggnader där man vill öka flödet kan det leda till 

komplicerade och kostsamma projekt. Att det inte behöver vara 

så visar ett ventilationsprojekt i Solna Business Park.

Där har en annorlunda lösning med ett antal kammarfläktar, monte-

rade i en så kallad fläktvägg, ersatt en äldre fläkt med 11 kW effekt. 

Lösningen har förbättrat luftväxlingen utan att energikostnaden 

ökat. Montaget av fläktarna till en fläktvägg har skett i ett befintligt 

ventilationsaggregat med begränsat utrymme och utan att det 

krävts några större ombyggnationer. Samma ändring är genomförd 

både på tillufts- och frånluftssidan i aggregatet.

Solna Business Park är ett etablerat kontorsområde där det börsno-

terade fastighetsbolaget Fabege är en stor fastighetsägare. Före-

taget arbetar efter en långsiktig hållbarhetsfilosofi och har på tio år 

sänkt koldioxidutsläppen med 90 %. Den genomsnittliga energian-

vändningen för uppvärmning av Fabeges fastigheter är 50 % lägre 

än branschgenomsnittet och bolaget använder 96 % förnyelsebar 

energi. 

En annorlunda lösning i ett befintligt ventilationsaggregat

Fabege arbetar också långsiktigt när det gäller att fånga upp kunder-

nas behov och utveckla samt anpassa kontorsytorna. Ett av landets 

ledande IT-företag är en av Fabeges hyresgäster i en kontorsbygnad

Fastighetsbolaget Fabege 
Solna.
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i Solna Business Park på totalt cirka 10 000 kvm. I den del som dispo-

neras av IT-företaget fanns önskemål om att öka luftflödet när fler 

personer skulle få sin arbetsplats i lokalerna. 

Ansvarig driftledare på Fabege berättar att innemiljön är en mycket 

viktig del av arbetet och att kundönskemål många gånger kan kräva 

annorlunda lösningar. Så var också fallet när luftväxlingen skulle 

förbättras i IT-företagets lokaler:

- Inneklimatet är en av de absolut viktigaste frågorna för oss som 

arbetar med fastighetsskötsel och drift. Vi brinner för att skapa en 

arbetsmiljö där våra kunders verksamheter kan utvecklas. Därför 

satsar vi mycket på kunddialog och på att ständigt utveckla kon-

torslokalerna i takt med våra kunders önskemål. I det här aktuella 

projektet fanns det önskemål om att öka luftflödet och att göra det 

trots att de tekniska förutsättningarna var begränsade. Det fanns 

helt enkelt inte utrymme för några större ingrepp och ombyggna-

tioner. Att Axela tillsammans med ebm-papst tog fram en lösning 

i form av fläktvägg tycker jag är imponerande. Lösningen har gett 

den önskade förbättringen av luftväxlingen utan att energikostna-

derna ökat.

Företaget Axela har i många år arbetat med ombyggnationer och 

kontorsanpassningar i Solna Business Park. En av Axelas verksam-

hetsgrenar är projektering och installation av anläggningar för 

luftbehandling. 

En av företagets anställda, som arbetat med ventilationsfrågor se-

dan början av 80-talet, förklarar att hitta en lösning för att förbättra 

luftflödet i den aktuella kontorslokalen blev en utmaning trots den 

långa erfarenheten: 

- Utgångsläget var att vi hade en direktdriven fläkt som var drygt 

åtta år gammal. Frågan var hur vi skulle kunna modernisera det 

befintliga ventilationsaggregatet så att kraven på ökat luftflöde 

kunde tillgodoses, men utan att vi fick ökade energikostnader och 

inte heller en högre ljudnivå. Vi visste helt enkelt vad vi ville ha men 

inte hur lösningen skulle se ut och det var då vi inledde en dialog 

med ebm-papst. 

Kammarfläktar med förmonterade ljuddämpare

Samarbetet med Axela ledde fram till en lösning där Klas Alner, 

dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet Ventilation 

Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsutvecklare), 

föreslog en lösning där fyra gånger så många fläktar skulle monteras 

i det befintliga aggregatet i Fabeges kontorsfastighet. Med direkt-

drivna kammarfläktar, modell MXPC50RD-2200 med vardera 5,5 

kW effekt, monterade som en fläktvägg kunde Klas visa på en rad 

fördelar: 

- Behovet att få in mer luft i exempelvis en kontorsfastighet kan 

tillgodoses på flera sätt. Ett alternativ är att dra nya ventilationska-

naler, men det är dyrt. Ett annat är att ersätta en fläkt med en annan 

med högre effekt. Nackdelen är då att kostnaderna kan öka liksom 

ljudnivån när trycket ökar. Det jag gjorde i det här projektet var att 

försöka hitta en optimal lösning på behovet av mer luft utan att en-

ergikostnaderna eller ljudnivån ökade. Lösningen blev slutligen fyra 

kammarfläktar monterade i det gamla aggregatet, säger Klas Alner.

Axela pekar på några av fördelarna med den nya fläktväggen:

- Lösningen har flera viktiga fördelar. Den viktigaste är att vi fått den 

önskade ökningen av luftflödet, drygt 10 % till en närmast oföränd-

rad energikostnad. En annan stor fördel är att vi fått en total effekt 

på 22 kW, men utan att fläktarna behöver gå så hårt för att vi ska 

få in mer luft i lokalerna, vilket är positivt för ljudnivån. Fläktarna 

förmonterade  ljuddämpare, och vi har även tagit bort ett antal ljud-

bafflar vilket gör att trycket sjunker. Tack vare detta kan vi få ut mer 

luft utan att ljudbilden förändras.

Problem med lågfrekevent buller från ventilationsanläggningar 

har uppmärksammats under senare år då ljudmiljön i ex kontor kan 

upplevas som besvärande trots att uppmätta ljudnivåer är godkända 

enligt de bestämmelser som finns. 

ebm-papst förmonterade ljuddämpare FlowGrid är ett inloppsgaller 

som gör att de redan tysta lågenergifläktar blir ännu tystare och är 

en lösning som kan bidra till att förbättra ett inneklimat även ljud-

mässigt.  Mätningar som gjorts i laboratoriemiljö visar att Flowgrid 

kan minska den totala ljudeffektnivån och även ljudtrycksnivån, det 

ljud som uppstår när luftvirvlarna träffar fläktbladen, med flera deci-

bel. Genom FlowGrid stabiliseras luftströmmarna vid fläktens inlopp 

vilket bidrar till att ljudnivån reduceras. Turbulens och luftvirvlar i 

luftflödet vid inloppet till en fläkt kan många gånger orsaka onödigt 

högt ljud men med FlowGrid elimineras dessa problem utan att 

påverka fläktens verkningsgrad. 

Fastighetsbolaget Fabege 
Solna.
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Att energispareffekten kan bli betydande när ventilationssystem 

moderniseras med ebm-papst EC-fläktar finns det många exem-

pel på. Ett lite annorlunda projekt som också resulterat i en stor 

energibesparing är Galleria Domino i Norrköping. Här har ebm-

papst största aggregatfläkt installerats i ett dubbelmontage på 

två positioner vilket reducerat den tillförda effekten från 65 kW 

hos de äldre remdrivna fläktarna ner till 22 kW. Förbrukningen 

har minskat från drygt 270 000 kWh till cirka 170 000 kWh per år. 

Galleria Domino är ett köpcentrum i två plan i centrala Norrköping. 

Köpcentret invigdes 1995 och firade sitt 20-årsjubileum under 2015, 

men fastigheten är betydligt äldre än så och de gamla fläktarna som 

byttes ut hade varit i drift sedan 60/70-talet. I gallerian finns drygt 

35 butiker samt kontor och Domino förvärvades av Diligentia under 

2010. 

Diligentia förvaltade vid årsskiftet 2014/2015 drygt 115 fastighe-

ter till ett värde av cirka 36 miljarder kronor. Att ständigt utveckla 

fastigheterna är en hörnpelare i Diligentias affärsidé och det är 

också något som besökarna i Galleria Domino noterat. Mycket har 

fräschats upp i köpcentret och kanske märker också besökarna av 

att ventilationslösningen gett ett bättre inomhusklimat. 

Utnyttjar möjligheten att styra fläktarna och anpassa ventilatio-

nen till behovet i gallerian

Att modernisera ventilationssystem i gallerior kan många gånger 

bli en byggnadsteknisk utmaning då äldre fläktaggregat ofta är 

placerade i trånga utrymmen högt upp i fastigheterna. En anledning 

är också fläktarnas storlek. Stora gallerior kräver stora luftflöden 

och fläktar med rejäl luftflödeskapacitet. Installationen av ebm-

papst aggregatfläktar underlättas av att det avvibrerade stativet 

inte är monterat vid leverans. Fläkten utan stativ har en vikt på cirka 

tvåhundra kilo. 

I Galleria Domino levererar ebm-papst fyra aggregatfläktar med 

ett luftflöde på 14 500 l/s (TA) och 12 500 l/s på frånluften (FA). Till 

Galleria Domino 
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projektet valdes modellen MXAC80RDK-1370 som är en aggregat-

fläkt för liggande eller stående montage. Fläkten används bland 

annat för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering och har en 

energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik klar 

för varvtalsreglering med 0-10 V signal. I detta projekt styrs dock 

fläktarna av en Duc typ Abelko med MODBUS/RS-485. 

- Möjligheten till effektiv styrning av fläktarna gör att Diligentia kan 

optimera driften så att ventilationen anpassas till behovet i gallerian. 

Innan gallerian öppnar och under kvällarna behöver inte ventilatio-

nen gå för fullt och det bidrar också till en högre energibesparing, 

förklarar ansvarig driftledare på Galleria Domino. 

Trisec Energi i Norrköping har ansvarat för fläktinstallationerna i 

Domino och företaget tycker om både de byggnadstekniska ut-

maningarna samt att hjälpa kunderna med energieffektiviseringar. 

Verksamheten startade 2008 och företaget var från början inriktad 

på styr- och reglerprojekt. Under åren har tjänsterna breddats till att 

också omfatta ventilation, el, service och underhåll. Modernisering-

en av Dominos ventilationssystem är en typisk utmaning som passar 

Trisec.

- Vi tar gärna de stora och krävande projekten som Domino, men vi 

jobbar givetvis även med mindre projekt. Visserligen kan det vara 

ganska komplicerat att transportera en fläkt på ett par hundra kilo 

uppför trappor och att få den på plats, men det finns alltid lösningar 

på det problemet även om det som i det här projektet kan kräva 

rivningar av väggar. Det som sporrar oss är att hjälpa kunderna en-

ergieffektivisera och vi lägger också mycket tid på att göra kalkyler 

som visar energisparpotentialen.

”Vi hittar alltid en lösning tillsammans med ebm-papst och ett 

exempel i detta projekt är att vi öppnade upp utloppet”

Kalkylen som Trisec gjorde för Domino visade att moderniseringen 

med fyra EC-fläktar skulle ge en ekonomisk årlig energibesparing på 

närmare 160 000 kr (vid ett pris på en krona per kWh) . Ett betydan-

de belopp som också innebär en kort pay-off tid för investeringen. 

Ansvarig driftledare på Galleria Domino berättar att en inledande 

spårgasmätning genomfördes innan beslutet togs att genomföra 

projektet:

- Genom mätningen fick vi en detaljerad bild av att de faktiska 

luftflödet vilket var avgörande för att vi skulle kunna göra en korrekt 

dimensionering av de nya fläktarna. Den var också viktigt för vår 

kalkyl eftersom den gjorde att vi kunde verifiera den möjliga energi-

besparingen.

Att välja rätt fläkt är avgörande för att ett moderniseringsprojekt 

också ska bli ett bra energisparprojekt. Trisec Energi och ebm-papst 

har ett nära samarbete sedan flera år tillbaka och det är ett samar-

bete som värdesätts berättar VD för Trisec Energi:

- Vår kontaktperson hos ebm-papst är ett bra och viktigt bollplank 

för oss. Inställningen är alltid att ingenting är omöjligt och att det 

alltid går att hitta en lösning. Ett exempel vid projektet i Domino är 

att vi använt oss av ebm-papst idélösning att öppna upp utloppet 

ordentligt. Fördelarna är att det ger en lägre utloppshastighet och 

lägre strömningsförluster. Att ljudalstringen dessutom blir lägre är 

ett extra plus när det ställs höga komfortkrav som exempelvis i en 

galleria.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet 

Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsut-

vecklare), betecknar projektet i Galleria Domino som mycket intres-

sant, inte minst på det sätt som det genomförts. 

- Trisec och Diligentias driftsansvariga har satsat mycket på varje del 

av projektet vilket haft stor betydelse för det lyckade resultatet och 

den energibesparing som uppnåtts. Med en spårgasmätning går det 

att mycket exakt dimensionera fläktar. Även om en sådan mätning 

kostar en del är det ofta väl investerade pengar. Det är också roligt 

att Trisec utnyttjat de stora fördelarna med att öppna upp utloppen, 

avslutar Klas Alner.

 

Galleria Domino 
Norrköping.
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Att det ofta lönar sig att modernisera ventilationssystemen i 

flerbostadshus finns det många exempel på. Ibland kan bespa-

ringseffekten i form av minskat energibehov efter ett fläktbyte 

bli väldigt stor. Det vet man på bostadsrättsföreningen Entitan 

i Solna som bytt ut gamla remdrivna fläktar från 60-talet mot 

ebm-papst aggregatfläktar MXAC med energieffektiva EC-mo-

torer. Energibehovet har minskat från drygt 113 000 kWh/år till 

drygt 15 500 kWh/år. Det innebär en besparing på cirka 85 % och 

för föreningen betyder det att investeringen i 10 nya fläktar är 

betald redan efter ca 2,5 år.

Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna har 213 lägenheter i två 

åttavåningshus och föreningen hyr även ut ett antal butiks-, kontors 

och lagerlokaler. Under de senaste åren har föreningen genomfört 

ett antal större projekt. Badrum och balkonger har renoverats och 

för några år sedan togs ett modernt och miljövänlig sophanterings-

system i drift. För ett par år sedan påbörjades också en översyn av 

fastigheternas ventilations- och värmesystem. Föreningen konsta-

terade att det fanns ett behov av att modernisera ventilationen för 

att reducera drifts- och energikostnaderna samt minska underhålls-

behovet. 

Högst upp i fastigheternas tio trappuppgångar har det sedan mitten 

av 60-talet suttit frånluftsfläktar som suger ut luft från lägenheter-

nas kök och badrum. En av initiativtagarna till översynen av fläktar-

na från föreningens styrelse berättar:

- Det är klart att det finns en stor spar- och förbättringspotential när 

det är fläktar från 60-talet som ska bytas. Vi hade flera gånger fått 

byta elmotorer som gått sönder, och då fläktarna gick med samma 

hastighet hela tiden visste vi också att det fanns mycket att vinna 

på att få modernare fläktar med möjlighet till varvtalsreglering. 

Tillsammans med en oberoende fläktexpert påbörjade vi ett arbete 

med att analysera fläktbehovet och även ställa samman kraven på 

de nya fläktarna. Två krav var att de skulle ha så lågt ljudtryck som 

möjligt och att de skulle ge önskad effekt vid max 50 femtio procent 

av varvtalet.

Brf Entitan 
Solna.
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En årlig energibesparing på drygt 98 000 kWh

En genomgång av tänkbara fläktleverantörer resulterade i att valet 

föll på en av ebm-papst direktdrivna och enkelsugande aggregat-

fläktar MXAC50RK-1350 RadiCal. Ett avgörande skäl var fläktens 

låga ljudtryck. Fläkten har en energieffektiv EC-motor med integre-

rad driv- och styrelektronik och är klar för varvtalsreglering med 0-10 

V signal. Att den är mycket kompakt och flexibel gör att den är enkel 

att anpassa till många olika frånluftsaggregat och den är också ett 

populärt val vid modernisering av befintliga aggregat. 

När fläktvalet var klart fick Windefalk Ventilation & Energi i Solna 

uppdraget att installera de nya fläktarna. Företaget är en komplett 

leverantör av bland annat luftbehandlingssystem och uppdragen 

sträcker sig från små dellösningar till stora general- och totalentre-

prenader. 

Ansvarig servicechef på Windefalks berättar att projektet hos Brf 

Entitan startade med en provinstallation med OVK-besiktning i en av 

trappuppgångarna:

- För oss var det ett ganska enkelt uppdrag då föreningen gjort så 

mycket av förarbetet med fläktvalet. Vi startade med att göra ett 

provmontage under senhösten 2015 för att kontrollera att de mål 

som satts upp för bland annat flöden och lufttryck infriades. Planen 

var sedan att de övriga fläktarna skulle bytas successivt under en 

längre tid men då det uppstod problem i några av de gamla fläktarna 

skyndades hela moderniseringen på och vi var klara redan under 

februari (2016). Den modernisering Entitan genomfört visar vilken 

enorm besparingspotential det finns med ett byte till aggregatfläk-

tar som ger möjligheter till intelligent styrning så att fläktarna inte 

går mer än vad som behövs. Ventilationen är den största energislu-

karen, så förutom den minskade energikostnaden för att driva 

fläktarna, så är den största vinsten att inte behöva ventilera bort mer 

uppvärmd luft än nödvändigt. Det här är också något som många 

bostadsrättsföreningar börjar få upp ögonen för. I lite större fören-

ingar betyder ett minskad energibehov att man kan spara mycket 

stora belopp samtidigt som man gör en bra insats för miljön.

Stefan Lennström som är försäljningsingenjör inom produktom-

rådet Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm har hållit i 

kontakterna med Windefalks och bostadsrättsföreningen. Det var 

också Stefan som en bit in i projektet genomförde mätningar för att 

få en jämförelse mellan gammal och ny fläktteknik.

- Jag tror att det är den största besparing vi någonsin uppmätt. De 

gamla fläktarna hade en drifttid per år på drygt 8 700 timmar, dvs 

24h/dygn, och ett energibehov på totalt cirka 113 880 kWh. Med 

våra fläktar är energibehovet lite drygt 15 700 kWh vilket ger en årlig 

energibesparing på drygt 98 000 kWh. Det är fantastiska siffror och 

vi är glada över att få vara en del av ett så lyckat projekt som också 

kommer att minska föreningens reparations- och underhållskostna-

der. Vi gjorde mätningarna tidigt i projektet medan det fortfarande 

fanns gamla fläktar i drift så att vi kunde få en bra jämförelse. Även 

om det behövs fler mätningar på de nya fläktarna längre fram för att 

fastställa ett mer exakt energibehov så är ändå den bild vi fått över 

sparpotentialen väldig tydlig, säger Stefan. 

För Brf Entitan har bytet av fläktar blivit ett mycket lyckat och lön-

samt moderniseringsprojekt. Strategin för att optimera fastighets-

tekniken och uppnå ytterligare kostnadseffektiviseringar kommer 

att fortsätta med nya projekt och de besparingar som de nya fläktar-

na ger kan på sikt skapa utrymme för andra moderniseringar.

- Det har gått en alltför kort tid efter fläktbytet för att vi mer exakt 

ska veta vilka summor vi kommer att spara, men vi om vi tar hänsyn 

till minskade energikostnader och andra besparingar uppskattar 

vi ändå att det handlar om närmare en kvarts miljon kronor per år. 

För oss är det ett betydande belopp som dels gör att fläktbytet har 

betalat sig redan efter lite drygt två år, och dels att vi på sikt kan få 

ett större ekonomiskt handlingsutrymme för att genomföra andra 

moderniseringsprojekt.

Brf Entitan 
Solna.
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Att det både kan vara lönsamt och bra för inneklimatet att 

ersätta äldre remdrivna fläktar med direktdrivna EC-fläktar finns 

det många exempel på. Det visar ett moderniseringsprojekt som 

fastighetsbolaget Klövern genomfört i Norrköping.  Den tillförda 

effekten till en av flera nya EC-fläktar från ebm-papst minskade 

från 15,5 kW för den remdrivna fläkten till som mest 4,8 kW med 

EC-fläkten. 

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. 

Vid slutet av 2014 hade bolaget drygt 400 fastigheter till ett värde 

av knappt 30 miljarder kronor. Ett flertal av fastigheterna finns i 

Norrköpings Industrilandskap och det är i en av dessa fastigheter 

som bolaget genomfört en genomgripande modernisering av venti-

lationssystemet. 

Klövern bedriver ett långsiktigt miljöarbete som genomsyrar hela 

organisationen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ses energieffekti-

visering som den viktigaste parametern i miljöarbetet då fastigheter 

förbrukar stora mängder energi. Ett mångårigt arbete med att redu-

cera såväl energi- som driftskostnaderna har också gett resultat.

Driftchefen vid Klövern i Norrköping berättar:

- I juni 2012 nådde vi ett delmål som innebar att Klövern under fem 

år skulle minska energikostnaderna med tjugo procent. Sedan sattes 

ett nytt mål upp att reducera med ytterligare drygt tio procent till 

2015. Idag har vi kommit så långt att vi inte kan göra mer i vissa 

fastigheter medan vi i andra gör punktinsatser. Ett exempel är den 

fastighet i Industrilandskapet där vi genomfört projektet med be-

hovsstyrd ventilation och byte till direktdrivna fläktar.

Den aktuella fastigheten renoverades i mitten av 90-talet och har 

sedan dess haft remdrivna fläktar utan möjlighet till styrning. 

- Med den äldre fläktlösningen gick fläktarna kontinuerligt även om 

det var tomt i exempelvis konferensdelen. Nu ventileras det exakt 

så mycket som behövs beroende på aktivitetsnivån i lokalerna. När 

lokalerna är tomma ventileras de bara med ett tryckstyrt miniflöde. 

Behovsstyrningen sker genom CO2-detektering och lösningen möj-

Fastighetsbolaget Klövern 
Norrköping.

Klövern sparar energi med behovsstyrd ventilation och moderna EC-fläktar
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liggör stora besparingar samtidigt som man upplever en ökad kom-

fort. Vi har sedan 2009 installerat ett antal av ebm-papst EC-fläktar i 

våra fastigheter, men det här projektet vill vi lyfta fram lite extra då 

resultatet är så lovande.

Flera samverkande åtgärder ger stor spareffekt 

Uppskattningar som gjorts av ventilationsbranschen pekar på att så 

mycket som 80 % fläktelenergi och 40 % värme- och kylenergi kan 

sparas på behovsstyrd ventilation jämfört med konstant luftflöde 

och temperatur. Installatören FTX Teknik & Service har gjort mät-

ningar hos Klövern som ger en indikation om sparpotentialen:

- Förutom bytet till ebm-papst EC-fläktar och zonstyrning har vi 

genomfört funktionsförändringar med spjäll och nya don. Vi gjorde 

en mätning på en av två fläktar i det aktuella aggregatet och kunde 

konstatera att vi gått från 15,5 kW till mellan 4,8 kW och 8 kW 

beroende på utetemperaturen och beläggningen i konferensdelen. 

Ytterligare mätningar ska göras men vi ser ändå den sparpotential 

som ligger i att ta ett helhetsgrepp på fastighetsventilationen och 

där fläktbytet utgör ett viktigt led. 

Valet av fläkt blev en av ebm-papst största direktdrivna kammarfläk-

tar (K3G800-AS07-01 RadiPac) med energieffektiv EC-integralmotor 

och med integrerad driv- och styrelektronik. Fläkthjulet har hög 

verkningsgrad och låg ljudalstring vilket är viktigt för Klövern då 

fläktaggaregatet är placerat i ett utrymme i närheten av konferens-

lokalerna.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet 

Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsut-

vecklare), är övertygad om att intresset för behovsstyrd ventilation 

i kombination med EC-fläktar kommer att öka ytterligare i takt med 

att fler inser fördelarna och energisparpotentialen. Samtidigt vill 

Klas understryka att de verkligt effektiva lösningarna bygger på att 

både teknik och kompetens integreras och samverkar, precis som i 

projektet hos Klövern.

- När ett ventilationssystem ska moderniseras och behovsstyras är 

det viktigt att starta från ett helhetsperspektiv. Hur och när används 

lokalerna? Vilken typ av styrning är mest lämpad för den aktuella 

fastigheten? Vilken kapacitet måste fläktarna ha för att svara upp 

mot kraven idag och på sikt om lokalerna kanske får en annan 

användning? Det finns många viktiga frågeställningar och vi hjälper 

gärna till med den kunskap och erfarenhet som finns inom ebm-

papst, avslutar Klas Alner.

Fastighetsbolaget Klövern 
Norrköping.
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Huge är det största fastighetsbolaget i Huddinge och ägs av kom-

munen. I många av Huges bostadsfastigheter med cirka 9 000 

lägenheter genomförs projekt för att minska energianvändning-

en.  Ny teknik och smartare ventilationssystem med bland annat 

effektiva fläktar har bidragit till kraftigt minskad energianvänd-

ning. Fläktar från ebm-papst finns i flera av Huges bostadshus. De 

installeras i samband med moderniseringar, men i ett fall skedde 

installationen av en helt annan anledning. 

När en frånluftsfläkt i ett åttavåningshus i distriktet Flemingsberg/

Visättra havererade strax före jul hade en axel blivit sned och var 

därför omjlig att få bort. Men på grund av mycket jobb inför julen 

hade inget ventilationsföretag tid att lösa problemet. Samtidigt 

behövdes en ny fläkt snabbt komma på plats innan julhelgen. Huge 

tog istället direktkontakt med ebm-papst och tillsammans kunde 

man komma fram till en snabb lösning.

 

Det finns många faktorer som gör att ebm-papst skiljer sig från an-

dra fläkttillverkare. Produktprogrammet är bredare, fläktarna är mer 

kompletta med bland annat integrerad styrning och så är EC-lågen-

ergifläktarna ett steg före i energieffektivitet. För Huge var det dock 

en helt annan faktor som ändå gav en öppning till att lösa problemet 

med den havererade fläkten; kapacitet att på rekordtid kundanpassa 

en aggregatfläkt. 

Ganska snart var man överens om att den enda rimliga lösningen var 

att sätta in en ny fläkt i det befintliga aggregathöljet och efter att 

ha kontrollerat mått samt flödes- och tryckbehov konstaterades det 

att man stod inför en tuff utmaning då fläkten skulle behöva byggas 

kundanpassad. Någon timme före lunch, fredagen innan julhelgen, 

kom en muntlig beställning från Huge och strax efter klockan två 

lämnade fläkten anläggningen i Järfälla för transport till Flemings-

berg . Transporten genom Stockholm blev en utmaning i sig på 

grund av snökaos, julrush och fredagseftermiddag man kunde med 

glädje konstateras att ebm-papst hjälpt Huge på rekordtid. Att den 

nya fläkten dessutom drar hälften så mycket ström var en bonus.

Huge Fastigheter 
Huddinge.

Kundanpassad fläkt tillverkad och levererad på några få timmar
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En minskning av elkostnaderna med 75 %, en av flera fördelar

när Kalmarhem bytte till ebm-papsts direktdrivna radialfläkt 

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som med 4 700 

lägenheter är den största hyresvärden i Kalmar kommun. I enlig-

het med det så kallade Skåneinitiativet hade Kalmarhem som vi-

sion att reducera energiförbrukningen med 20 % fram till år 2016. 

Energispararbetet bedrevs systematiskt och en viktig del är att 

ersätta ett stort antal äldre fläktar med ebm-papsts EC-fläktar. 

Ansvarig energitekniker på Kalmarhem, med engagemang i de flesta 

projekt som avser energieffektivisering berättar att byten av äldre 

fläktar ingår som en viktig del av satsningen på minskad energiför-

brukning och miljöpåverkan:

-  Vi arbetar oss igenom ett kvarter i taget och satsar på modernise-

ring av bland annat ventilationsanläggningar även om det inte finns 

tekniska brister i de befintliga installationerna. Anledningen är att 

vi ser en så stor förbättringspotential med exempelvis ebm-papst 

EC-lågenergifläktar och de möjligheter dessa ger till mer effektiv 

styrning.

Drygt 16 000 kronor i minskad elkostnad – på en fläkt

Som exempel på vad bara ett fläktbyte har för effekt tar energitek-

nikern på Kalmarhem upp en fastighet i bostadsområdet Bryggaren 

där en direktdriven, isolerad och enkelsugande radialfläkt från ebm-

papst installerats (modell MXIC56M-1510). Efter installationen gjor-

des mätningar som visar att den totala driftskostnaden minskat med 

drygt 17 000 kronor per år (varav 16 250 kr avser el). Andra fördelar 

är att flödet har ökat betydligt och trycket minskat.

-  I samband med fläktbytet har vi gjort andra åtgärder som att byta 

filter och ökat arean på batteriet, och detta gör att fläkten får ett 

mindre motstånd att arbeta mot. Något jag också tycker är vik-

tigt att lyfta fram är hur underhållsvänliga ebm-papsts fläktar är. 

Då fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka underlättas 

rengöringen och det blir betydligt enklare att komma åt kanalanslut-

ningen. Det här är viktigt ur flera aspekter. Dels minskar underhålls- 

och servicetiden betydligt vilket spar in många timmar totalt sett, 

och dessutom ökar säkerheten för att underhållsarbetet utförs på 

rätt sätt.

Han pekar även på ytterligare plusfaktorer hos ebm-papsts fläktar:

-  Att fläktarna är tysta är givetvis positivt och att flödet i ventila-

tionssystemen ökat betydligt bland annat tack vare effektivare 

fläktar är naturligtvis också bra. För oss som arbetar med moderni-

seringsprojekt vill jag ända lyfta fram fördelen med att ebm-papst 

är kompletta och utrustade med integrerad elektronik. Att de 

dessutom är försedda med färdiga skenor är också något som både 

förenklar och snabbar upp installationsarbetet.

Kalmarhem 
Kalmar.

Minskning av elkostnaderna med 75 %

MXIC, isolerad EC-lågenergifläkt för kanalanslutning.
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Skintebodalens bostadsrättsförening ligger söder om centrala 

Göteborg på gränsen till Hallands län. Föreningens fastighetsbe-

stånd består av 47 fastigheter och Skintebodalen är med sina 320 

lägenheter en av de största bostadsrättsföreningarna i Sverige. 

Under 2009 beslutade föreningen att byta ut närmare 50 original-

monterade takfläktar från mitten av 70-talet. En viktig anledning 

var en störande ljudnivå från de äldre fläktarna men önskemål fanns 

också om att få minskade drifts- och energikostnader. För att få 

ned ljudnivån gjordes först ett försök att köra de gamla fläktarna på 

halvfart. Det störande ljudet sjönk marginellt men samtidigt kom 

klagomål från de boende på dålig ventilation. Beslut togs då om att 

totalrenovera ventilationssystemet. Föreningen var övertygad om 

att det krävdes en omfattande ombyggnation, men företaget ISAB 

Ventilation i Göteborg visade på en helt annan lösning. Genom att 

välja EC-lågenergifläktar från ebm-papst skulle det vara möjligt att 

montera tysta takfläktar, och för föreningen skulle denna lösning 

innebära kraftigt reducerade renoveringskostnader. 

VD på ISAB Ventilation berättar att ett av företagets kompetensom-

råden är fläktbyten:

-  Behovet att byta ut gamla fläktar mot nya, mer energisnåla fläktar 

är stort idag och det finns många möjligheter att med en modernise-

ring både sänka driftskostnaderna och förbättra inomhusklimatet. 

För föreningen Skintebodalen har moderniseringen inneburit stora 

besparingar.  Vi har som ambition att även omfattande modernise-

ringar ska kunna ske under drift när de boende bor kvar i sina lägen-

heter utan att utsättas för onödiga störningar. Så resonerade vi även 

i projektet hos Skintebodalen och givetvis är det då också viktigt 

att vi väljer fläktar som gör att vårt renoveringsarbete förenklas. Vi 

har valt ebm-papsts fläktar i många projekt de senaste åren och en 

anledning är att vi söker vad som närmast kan liknas vid ett partner-

skap med både våra leverantörer och slutkunder. Vi får ett bra stöd 

från ebm-papsts försäljningsingenjörer inom området Ventilation 

Retrofit som kan ge oss bra råd vid besök ute på projektplatserna. 

När det gäller modernisering av fläktar är det också betydelsefullt 

att ebm-papst fläktar håller hög kvalitet och är enkla att installera.

Brf Skintebodalen 
Göteborg.

EC-takfläktar elminerar både störande ljud och onödiga renoveringskostnader
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En av HSBs 3 900 bostadsrättsföreningar är Brf Idrottstränaren i 

stadsdelen T1 en bit från Linköpings centrum. Föreningens fem 

fastigheter med drygt 90 lägenheter är drygt 20 år gamla och en

modernisering av ventilationssystemen har hög prioritet. 

Vicevärden i föreningen berättar om en modernisering där EC-fläk-

tar samt nya styr- och regleraggregat ska hjälpa till att reducera 

energikostnaderna:

- Eftersom fläktarna börjat komma till åren ville vi dels förebygga 

eventuella tekniska problem och störningar, men vi inser också att 

det finns en stor energisparpotential genom ett fläktbyte. Vi hade 

hört en hel del om EC-fläktar och vår installatör gav oss rådet att 

starta en modernisering av ventilationsaggregaten. Resultatet blev 

en reducering av elkostnaden för de aggregat som hittills moderni-

serats på i genomsnitt ca 40 %, och för ett aggregat nästan 60 %.

För Bravida var projektet hos Brf Idrottstränaren det första med 

denna lösning på fläktmontage i befintligt aggregathölje med 

denna modell av ebm-papsts EC-lågenergifläktar (RadiCal K3G225-

RE07-03). Ansvarig montör på Bravida berättar att man tidigt i 

projektet mötte en lite annorlunda utmaning:

- Vi stod inför en situation att kanske tvingas bygga ett nytt skåp och 

dessutom behöva flytta på de kabelstegar som är placerade ovanför 

utluftskanalen. 

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet 

Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärs-

utvecklare), föreslog en konstruktion med ett dubbelmontage av 

två radialfläktsmoduler i RadiCal-serien. Dessa fläktar är extremt 

tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet. Extra viktigt 

för detta projekt var även att de är mycket kompakta. För Bravida 

finns det ytterligare ett mervärde i valet av RadiCal. Det är vanligt 

att högvarviga fläktar kräver extra ljudisolering, men så är inte fallet 

med RadiCal. Som redan nämnts är de extremt tystgående och väl-

balanserade så även här finns det tid och pengar att spara i arbetet 

med energismarta ventilationslösningar.

Brf Idrottstränaren 
Linköping.

Dubblerade EC-lågenergifläktar ger energismart lösning

Fakta radialfläktsmodulen K3G225-RE07-03

Tystgående och kompakt fläktkonstruktion med hög 

verkningsgrad. Styrsignal 0-10 VDC, spänning 1~230 

VAC, effekt 170 W.

Energibesparingen hos Brf Idrottstränaren

TA4:1 före 1035w efter 420w

FA4:1 före 2100w efter 1380w

TA5:1 före 570w efter 270w

FA5:1 före 831w efter 630w

FA5:2 före 501w efter 320w

Total effekt före fläktbyte: 5037W 

Total effekt efter fläktbyte: 3020W

Besparing 2017W = 2,017kW = 17 668kWh/år

Energikostnaden för fläktdrift har sänkts med ca 40%.
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Ett fläktbyte till ebm-papst kammarfläktar med EC-teknologi re-

sulterar ofta i stora energibesparingar. Genom energitrimning där 

ljudbafflar tagits bort vid ett fläktbyte på Universitetssjukhuset 

(US) i Linköping har det visat sig finnas ännu större energispar-

potential. Projektet har varit så framgångsrikt att samma åtgärd 

kommer att genomföras på fler av sjukhusets fläktar.

Universitetssjukhuset i Linköping, även kallat US, har nästan 600 

vårdplatser och över 5 000 medarbetare. Sjukhuset erbjuder en 

trygg och säker vård med spetskompetens inom flera områden och 

US räknas som ledande i landet inom bland annat akutsjukvård, 

bilddiagnostik, ögonoperationer och barndiabetes.  

På US pågår sedan en tid stora om- och nybyggnationer för att ska-

pa framtidens universitetssjukhus under samlingsnamnet ”Framti-

dens US”. De nya byggnaderna får en yta på 63 000 kvm och ska stå 

klara år 2021. Målet är att energianvändningen ska vara mindre än 

hälften av gällande krav enligt Boverkets Byggregler.

På US pågår sedan flera år ett intensivt och framgångsrikt arbete 

med energioptimering och minskad energiförbrukning. Ambitionen 

att kraftigt minska energikostnaderna omfattar också många andra 

av Region Östergötlands fastigheter. Projekten leds av företaget 

Veolia FM AB. Veolia FM utgör en del av Veolia Nordic AB som har 

cirka 1 200 medarbetare vid ett 70-tal kontor runt om i Norden. Veo-

lia FM, som är den svenska operativa verksamheten inom fastighet 

och sjukhus, erbjuder en lång rad fastighetstekniska stödtjänster 

och har under årens lopp byggt upp en ledande spetskompetens 

inom energioptimering. På US har Veolia FM en platsorganisation 

som kontinuerligt arbetar med bland annat ständiga energiförbätt-

ringar. Alla energisparprojekt genomförs med siktet inställt på de 

energisparmål som satts upp för framtiden. Ett av de långsiktiga 

målen är en halvering av energiförbrukningen fram till år 2050.  

Energitrimma en kammarfläkt genom att ta bort ljudbafflar 

Redan år 1937 var det premiär för Veolias första sjukhusåtagande 

i Norden. Sedan dess har det utvecklats många nya tjänster som 

Universitetssjukhuset (US) 
Linköping.

Lyckad energitrimning av kammarfläkt vid fläktbyte på Universitetssjukhuset
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stöttar hälso- och sjukvårdssektorns kärnverksamhet. Veolia FM har 

också de tjänster och lösningar som krävs för att kunna ta ett brett 

ansvar inom energiområdet. Vid US har det bland annat resulterat 

i fläktbyten till ebm-papst kammarfläktar med EC-teknologi i ett 

flertal av sjukhusets byggnader. En av byggnaderna är Hus 454 där 

det finns en infektionsavdelning på våning nio. I samband med ett 

fläktbyte där en äldre remdriven fläkt skulle ersättas med en EC-fläkt 

väcktes en idé om det skulle vara möjligt att uppnå ytterligare ener-

gibesparingar genom att ”trimma” kammarfläkten. Upphovsman till 

idéen var en av driftteknikerna vid Veolias platsorganisation på US 

som arbetar mycket med inriktning på energi och energioptimering 

av US befintliga anläggningar. 

-Vi visste innan att vi skulle göra en energibesparing på närmare 

40 % genom själva fläktbytet. Det jag var nyfiken på var om det 

fanns en ytterligare sparpotential genom att ta bort bafflar och öka 

avståndet mellan de kvararande. Genom att öka avståndet från 10 

till 30 cm skulle arean öka från 38 % till 70 %. Vi bestämde oss för att 

prova idéen och med facit i hand är det bara att konstatera att den 

blev en stor framgång. Energitrimning kommer vi att fortsätta med! 

 

Gav en besparing på ytterligare 14 % 

En annan av kollegorna på Veolia FM, med rollen som projektledare/

specialist energi, arbetar både på US och på en regionövergripande 

avdelning med energieffektiviseringar, optimering och förbättringar 

av befintliga system. Hon berättar:

-Vi har gjort en inventering av samtliga fläktar på US med en bedöm-

ning av vad som bör och kan göras ur energisynpunkt. Mätningarna 

som gjordes av fläkten i Hus 454 visade att vi skulle göra en stor 

besparing genom ett byte till ebm-papst EC-fläkt. Att Tobias sedan 

kom på idéen att demontera ljudbafflar visade att det finns en ytter-

ligare energisparpotential. Resultatet blev en besparing på ytterliga-

re cirka 14 % och det är imponerande.

-Eftersom ebm-papst nya EC-fläktar är så tysta ville vi testa försla-

get med energitrimning även om vi inte vad resultatet skulle bli. 

Efter att bafflarna tagits bort minskar motståndet vilket gör att vi 

kan dra ner på trycket. Därmed behöver inte fläkten gå lika hårt 

vilket också gör att vi får en betydande energibesparing utöver den 

vi skulle fått genom ett vanligt fläktbyte. Vi blev båda överraskade 

över att besparingen blev så stor. Eftersom det finns många fläktar 

på sjukhuset innebär det att energitrimning kan ge en avsevärd 

samlad energispareffekt. Vi har redan gått vidare och energitrimmat 

ytterligare kammarfläktar. Att Region Östergötland är glada för 

den lyckade åtgärden gör också att vi inspireras till att att hitta fler 

trimningsprojekt.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet 

Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsut-

vecklare), har under flera år haft ett nära samarbete med Veolia FM i 

Linköping. Han är också överraskad över att besparingen blev så stor 

efter borttagandet av ljudbafflar, men han är inte förvånad över att 

det är Veolia FM:s team på US som förverkligar innovativa idéer. 

-Jag tycker det här projektet visar hur mycket engagemang och in-

tresse för energibesparingar betyder för lyckade energisparprojekt. 

Energikompetens och erfarenhet är givetvis viktigt, men nyfikenhet 

och en förmåga att tänka utanför boxen så att säga kan många 

gånger vara det som behövs för att ge den där extra energisparef-

fekten, säger Klas Alner.

Att ebm-papst EC-fläktar är energieffektiva visar den besparingsef-

fekt US skulle ha fått även om man inte genomfört en energitrim-

ning. Ändå finns det alltså mer som kan göras och det behöver inte 

alla gånger handla om avlägsnande av ljudbafflar. Optimering av 

fläktvalet, intelligent fläktstyrning och smarta koncept, ex. fläktväg-

gar, är andra exempel. 

-Jag och mina kollegor agerar gärna som rådgivare och bollplank 

i både små och stora projekt. Även om våra kunder har massor av 

kunskap om fläktar kanske vi kan tillföra idéer och erfarenhet från 

olika projekt som visar på fler möjligheter till energibesparingar. Pro-

jektet hos US visar att det finns såna möjligheter som många kanske 

inte tänker på, avslutar Klas Alner.

Effekter av fläktbyte och energitrimning av kammarfläkt på US 
Byte till EC-fläkt: 

Besparing: 39 % 

TF: 7,9 kW -> 4,8 kW 

FF: 6,1 kW -> 3,7 kW 

(En av åtgärderna vid fläktbytet var borttagning av mätplåt)

Energitrimning efter installation_

Besparing: Ytterligare 14 %

TF: 4,8 kW -> 4,3 kW

FF: 3,7 kW -> 3,1 kW

(Borttagning av varannan ljudbaffel ökade avståndet mellan bafflar-

na från 10 cm till 30 cm. Arean ökade från ca 38 % till ca 70 %)

Universitetssjukhuset (US) 
Linköping.
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Bullrande fläktar är inte längre ett problem på Backaskolan

Det bullrar för mycket i många svenska skolor. Under de senaste åren 

har ett par undersökningar presenterats som visar att ljudmiljön har 

försämrats i skolorna. Av ”Miljöhälsorapporten 2013”, framtagen av 

Institutet för MiljöMedicin (IMM) vid Karolinska Institutet i samar-

bete med Socialstyrelsen, framgår det att andelen barn som störs 

av höga ljud och buller ökat kraftigt. Främst störs man av ljud från 

andra barn, men det finns också lågfrekventa buller från bl a fläkt- 

och ventilationssystem som uppfattas som störande. Miljörapporten 

konstaterar att störande ljudmiljöer kan orsaka både försämrad 

koncentration, stress, trötthet och huvudvärk. Även Lärarförbundet 

har satt fokus på de försämrade ljudmiljöerna och betecknat det som 

ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Förbundet är också mycket aktivt i 

en Bullerkommission för skolan som tillsatts på initiativ av Hörselska-

dades Riksförbund.

Backaskolan i Malmö är ett exempel på en skola som haft stora ljud-

miljöproblem orsakade av obalans i ett par frekvensstyrda remdrivna 

ventilationsfläktar. Bullret från fläktarna orsakade både huvudvärk 

och koncentrationssvårigheter. Backaskolan är en fristående 0-9 sko-

la i Segeparksområdet i Malmö med ca 250 elever. Skolan grundades 

1994 och ett renoveringsbehov av lokalerna har funmits länge. Det 

påbörjade renoveringsprojektet planeras vara klart under 2018, men 

redan i januari 2017 skedde en förbättring som har löst problemet 

med de bullrande fläktarna. 

Caverion i Malmö fick uppdraget att försöka hitta en lösning då de 

utför uppdrag på många skolor efter att de hösten 2016 tecknade ett 

Managed Serviceavtal med Malmö Stad. Uppdraget innebär att Ca-

verion ansvarar för tillsyn, skötsel, drift och felavhjälpande underhåll 

vid närmare femtio grundskolor inom kommunen. Att Caverion även 

kontaktades för att försöka hitta en lösning på ljudproblemen vid 

Backaskolan är därför inte så konstigt. En av teknikerna vid Caverion 

i Malmö gjorde i sin beskrivning av hur mycket de gamla fläktarna 

bullrade en liknelse med en ångbåt.

- Det lät faktiskt som att det stod en sån uppe på vinden. Ljudnivån 

var hemsk och de försök som tidigare gjorts med balansering av de 

remdrivna fläktarna, som ändå hade frekvensstyrning, blev aldrig 

bra. Alla var överens om att enda lösningen var att moderniserade 

ventilationsaggregatet och sätta in nya fläktar. För mig var det 

viktigt att det inte krävdes någon ombyggnad av aggregatet.

”Fläktarna är väldigt enkla att installera och ta i drift”

Caverions tekniker tog kontakt med Jan Sörensen, försäljningsin-

genjör hos ebm-papst, med placering på kontoret i Hässleholm.

- Med utgångspunkt från de krav som ställdes på bl a tryck och flöde 

samt en smidig ombyggnation föreslog jag ett par alternativ och 

Caverions val blev vår aggregatfläkt RadiFit D3G310, en direktdri-

ven dubbelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och där 

EC-motorn har en avvibrerad upphängning mot kåpan. Fläkten är 

ett bra val för inbyggnad i befintliga aggregat då den är kompakt 

och flexibel vilket gör att den kan anpassas till en lång rad olika 

ventilationsaggregat.

2 st. RadiFit installerades på Backaskolan och Caverion lyfter fram 

ett par fördelar de menar är styrkan hos ebm-papst fläktar.

- Att de är tysta var givetvis väldigt viktigt i det här renoveringspro-

jektet, men det man som tekniker även värdesätter är att de är så 

enkla att installera och ta i drift. De är väldigt smidiga att bygga in 

i befintliga aggregat. Vi har varit med om att installera många av 

ebm-papst fläktar runt om i Malmö och de är ett förstahandsval för 

oss då de helt enkelt är suveränt bra men också därför att vi får så 

bra råd och support från Jan på ebm-papst.

När lärare och elever kom tillbaks till Backaskolan för att börja vår-

terminen var de nya fläktarna på plats och renoveringen klar. 

- Det är bara att konstatera att det blev fantastiskt bra. Utmaningen 

var att lösa ett svårt ljudproblem och det har vi verkligen lyckats 

med tack vare fläktbytet. Att vi kan köra de nya fläktarna på ett 

lägre varvtal men ändå få ut rätt flöden, till en lägre effekt och sam-

tidigt bidra till att de går så tyst är verkligen positivt. Att ebm-papst 

dessutom gör mycket för att utveckla fläktarna aerodynamiskt och 

sänka ljudnivåerna är också en styrka. Jag hoppas är att det lyckade 

resultatet i det här projektet kommer att få uppmärksamhet från 

andra skolor som kan ha problem med buller från äldre fläktar, 

avslutar ansvarig tekniker för Backaskolan på Caverion.

Backaskolan 
Malmö.

Lärare slapp huvudvärk och elever fick en bättre lärmiljö efter fläktbyte till Radifit
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Många svenska skolor lider av dåligt inneklimat på grund av bris-

tande ventilation. Äldre ventilationssystem ger ofta ett för dåligt 

luftflöde men på senare år har ändå mycket gjorts för att förbättra 

situationen. Ett mål är att åstadkomma ett bättre inneklimat utan 

en ökning av energikostnaden. I Strömsunds kommun har man 

gjort just det med ett ventilationsprojekt i låg- och mellanstadie-

skolan Hedenvindskolan. Detta projekt startades när ett gammalt 

ventilationsaggregat inte klarade av att leverera önskad kapacitet 

trots att aggregatet pressades till det yttersta. Projektet i Ström-

sund visar att mycket kan göras för att med en kostnadseffektiv 

modernisering öka effektiviteten i äldre ventilationssystem.

Ansvarig drifttekniker på Strömsunds kommuns fastighetsavdelning 

berättar att det äldre aggregatet fått jobba hårt ända sedan mitten 

av 80-talet:

- Skolan byggdes 1986 och ganska snart blev det uppenbart att 

aggregatet var för litet. Vi har försökt pressa ut så mycket kapacitet 

som möjligt men ändå inte nått upp till önskade flöden på vare sig 

till- eller frånluften. Ljudnivån har också varit störande och den 

kraftiga pulseringen hos de gamla fläktarna har också lett till att 

frånluftskanalen buktat ut och in i takt med pulseringen. Det är 

givetvis inte bra och när vi konstaterade en successiv försämring av 

luftflödet tog vi också beslut om att modernisera anläggningen.

Uppdraget att projektera för moderniseringen gick till Nordisk En-

ergi & Miljökonsult, Nemkon, i Östersund. Tillsammans med ebm-

papst föreslog en av konsulterna en lösning med fyra direktdrivna 

ebm-papst kammarfläktar med EC-motorer (MXPC50RD-2200). 

Dessa fläktar har kort bygglängd med all driv- och styrelektronik 

integrerade i motorn vilket förenklar både installation, drifttagning 

och injustering.

- Det är bara att konstatera att vi fått en helt annan anläggning 

med en avsevärd ökning av både tilluften och frånluften utan ökade  

energikostnader och det är givetvis väldigt glädjande. Resultatet är 

så positivt att det i efterhand nästan är svårt att förstå att förbätt-

ringen kan bli så stor genom ett fläktbyte, säger konsulten.

Hedenvindskolan 
Strösund.

MXPC ökar kapaciteten i befintligt ventilationsaggregat på Hedenvindskolan



Fläktberäkningsprogram
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På vår hemsida har vi ett mycket lättanvänt program för fläktval 

och fläktberäkning. Programmet är helt integrerat på vår webb-

plats och beräknar effekt, SFP och varvtal för önskad driftpunkt. 

I resultatbilden visas också driftpunkten i procent av fläktens 

maxkapacitet (reglerreserv) samt ljuddata. Programmet har även 

en mycket smidig beräkning av LCC (Life Cycle Cost).

Funktionen finns tillgänglig för hela vårt MX-sortiment (vårt breda 

och flexibla utbud av fläktar för fastighetsventilation). MX-fläktarna 

är avsedda både för nybyggnation och för renovering av ventilations-

system.

Efter att ha valt valfri fläkt ser du beräkningsfunktionen i högerspal-

ten under rubriken ”Beräkna effekt vid driftpunkt”. Därefter är det 

bara att fylla i uppgifter för önskat flöde och tryck, och även för LCC 

(Life Cycle Cost) om man även vill ha den med i fläktberäkningen. Du 

kan ange namn på objekt / projekt samt fläktposition. Sedan skapar 

du med en enkel knapptryckning ett komplett datablad i PDF med 

bland annat produktinformation, driftpunktsdata, energibehov, lju-

deffektnivåer vid olika driftpunkter samt LCC-kostnader. Med andra 

ord skapas i princip ett datablad en installatör kan ta med sig direkt 

till kund som ett komplett beslutsunderlag. 

Funktionen förenklar för alla, den eliminerar osäkerheten om man 

gjort en riktig fläktval och den är ett mycket praktiskt verktyg i en 

bransch där arbetstempot ofta är högt.

Fläktberäkningen är väldigt lättanvänd och kräver inga förkunska-

per, men våra erfarna försäljningsingenjörer finns alltid tillgäbliga 

för att hjälpa till och supporta för den som vill komma igång.

Det kan inte bli enklare att välja optimal fläkt för ditt projekt!
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Reglercentralen RC styr fläktvarvtalet via EC-motorns styringång 

så att trycket i systemet konstanthålls. Det inställda börvärdet 

justeras med utetemperaturen så att ett lägre tryck erhålls vid 

sjunkande temperatur. Trycket mäts med tryckgivaren (GP) och 

utetemperaturen med temperatursensorn (GT). 

Om man önskar konstanttrycksreglering utan kompensering utgår 

temperatursensorn. Om man endast önskar utetemperaturstyrning 

utgår tryckgivaren.

CCC000AD0602

Digital universalregulator (RC) avsedd för varvtalsstyrning av 

ebm-papst fläktar försedda med EC-integral motorer eller annan 

extern motorstyrning med 0-10 V ingång. Applikationsområden: 

Temperaturreglering, tryckreglering, utetemperaturkompenserad 

tryckreglering i system med möjlighet till forcering, tryckreglering 

för kondensorer, tryckreglering för 2-kretskondensorer och tvåhas-

tighetsstyrning. Dessa applikationer är förinställda.  

In- och utgångar: Analoga ingångar för 2 st givare, spänningsför-

sörjning 24 VDC för givare, digitala ingångar 4 st, programmerbara 

reläutgångar 2 st. LCD display. Menyspråk på svenska, engelska eller 

tyska.

CALAIR-PR-230V

Digital universalregulator (RC) med MODBUS-RTU för varvtalsreg-

lering av fläktar med EC-integralmotorer eller annan extern motor-

styrning med 0-10V ingång. Tillgänglig både för enfas och trefas.

DPT1000-R4

Tryckgivare för mätning av differenstryck.

AGS43

Temperatursensor för utomhusbruk.

FF/TF

GP
GTU

RC

Utetemperaturstyrd 
tryckreglering
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Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

l/s A B C       D

MXFG31RP-4000 3~400 2,95 4,6 1 32,2 595 351,53 595      495

MXFG35RP-3230 3~400 2,68 4,1 2 41,1 595 351,53 595      495

MXFG40RP-2750 3~400 3,35 5,2 3 52,2 595 351,53 595      495

MXFG45RP-2600 3~400 5,25 8 4 66,7 795 397,5 795      650

MXFG50RP-2250 3~400 5,70 9 5 78,1 795 397,5 795      650

Stapelbara kubfläktar för enkel montering och transport. Monteras enskilt eller 

staplas som en FläktVägg. Motorn har MODBUS-ingång och kan styras med pro-

grammet EC-Control som möjliggör adressering av flera fläktar i en FläktVägg. 

• Direktdriven kammarfläkt med GreenTech EC-integralmotor

• Mycket hög verkningsgrad med fläkthjulet RadiPac AirFoil

• Mycket tystgående, optimerat luftflöde genom fläkthjulet

• Lämpar sig för installation i sug- och tryckkammare

• Komplett enhet, enkel driftsättning och installation

• Robust konstruktion och underhållsfri drift

• Utspänning 10 VDC max 10 mA / 20 VDC max 50 mA 

• Integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS

• Försedd med det ljuddämpande inloppsgallret FlowGrid, isolerade sidor /       

 mellanväggar, kontaktdon, monteringskit och kabelskena som standard

• Styrskåp säljs separat som tillbehör (1 skåp per 6 kuber)

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

MXFG - Kammarfläktar 
Ø 310 - 500 mm
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  MXFG31 - MXFG50

Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXFG - Kammarfläktar 
Ø 310 - 500 mm
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Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C D E F F

MXPC25RP-3080 (MXPC II) 1~230 0,5 2,3 1 21,1 400 410 465 166 174 250 45

MXPC25RP-3450 (MXPC II) 1~230 0,75 3,3 2 21,1 400 410 465 166 174 266 45

MXPC25RP-4000 (MXPC II) 3~400 1,8 1,8 3 21,1 400 410 465 166 174 266 45

MXPC28RP-2670 (MXPC II) 1~230 0,5 2,3 4 21,4 400 410 465 177 182 258 45

MXPC28RP-3000 (MXPC II) 1~230 0,75 3,3 5 21,4 400 410 465 177 182 274 45

MXPC28RP-3400 (MXPC II) 3~400 1,05 1,6 6 21,4 400 410 465 177 197 289 45

MXPC31RP-3010 (MXPC II) 3~400 1,23 1,9 7 32,2 400 410 465 239 287,5 425 45

MXPC31RP-3410 (MXPC II) 3~400 1,8 2,8 8 32,2 400 410 465 239 283 383 45

MXPC31RP-4000 (MXPC II) 3~400 2,95 4,6 9 32,2 400 410 465 239 283 383 45

MXPC35RP-2400 (MXPC II) 3~400 1,1 1,7 10 41,1 500 470 565 270 294,5 424 45

MXPC35RP-2870 (MXPC II) 3~400 1,9 3 11 41,1 500 470 565 270 314 414 45

MXPC35RP-3230 (MXPC II) 3~400 2,68 4,1 12 41,1 500 470 565 270 324 434 45

Den nya generationen kammarfläktar typ MXPC II är försedda med det högeffek-

tiva och tystgående fläkthjulet RadiPac Airfoil. Kammarfläktarna lämpar sig för 

installation i nya aggregat eller för byte av fläkt vid modernisering i äldre aggregat. 

• Direktdriven kammarfläkt med GreenTech EC-integralmotor 

• Generation II, försedd med det högeffektiva fläkthjulet RadiPac AirFoil 

• Mycket tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet

• Lämpar sig för installation i sug- och tryckkammare

• Robust konstruktion och underhållsfri drift

• Utspänning 10 VDC max 10 mA

• Integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS

• Enkel driftsättning

• Mjukstart

• Försedd med vibrationsdämpare och inloppspackning som standard

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015 

MXPC II - Kammarfläktar 
Ø 250 - 350 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p
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MXPC II - Kammarfläktar 
Ø 250 - 350 mm
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Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C D E F F

MXPC40RP-2450 (MXPC II) 3~400 2,5 3,8 13 52,2 500 470 565 299 362 462 45

MXPC40RP-2750 (MXPC II) 3~400 3,35 5,2 14 52,2 500 470 565 300 356 453 45

MXPC45RP-1790 (MXPC II) 3~400 1,74 2,7 15 66,7 630 600 695 334 400,5 501 45

MXPC45RP-2140 (MXPC II) 3~400 2,9 4,5 16 66,7 630 600 695 335 394,5 492 45

MXPC45RP-2600 (MXPC II) 3~400 5,25 8 17 66,7 630 600 695 335 429,5 571 45

MXPC50RP-1910 (MXPC II) 3~400 3,45 5,3 18 78,1 630 600 695 363 426 523 45

MXPC50RP-2250 (MXPC II) 3~400 5,7 9 19 78,1 630 600 695 363 461 602 45

MXPC56RP-1540 (MXPC II) 3~400 3,3 5,1 20 96,7 760 730 825 401 491,5 589 45

MXPC56RP-1760 (MXPC II) 3~400 5,0 7,7 21 96,7 760 730 825 401 531 672 45

Den nya generationen kammarfläktar typ MXPC II är försedda med det högeffek-

tiva och tystgående fläkthjulet RadiPac Airfoil. Kammarfläktarna lämpar sig för 

installation i nya aggregat eller för byte av fläkt vid modernisering i äldre aggregat. 

• Direktdriven kammarfläkt med GreenTech EC-integralmotor 

• Generation II, försedd med det högeffektiva fläkthjulet RadiPac AirFoil 

• Mycket tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet

• Lämpar sig för installation i sug- och tryckkammare

• Robust konstruktion och underhållsfri drift

• Utspänning 10 VDC max 10 mA

• Integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS

• Enkel driftsättning

• Mjukstart

• Försedd med vibrationsdämpare och inloppspackning som standard

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015 

MXPC II - Kammarfläktar 
Ø 400 - 560 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXPC II - Kammarfläktar 
Ø 400 - 560 mm
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Den första generationen kammarfläktar typ MXPC är försedda med högeffektivt 

fläkthjul med bakåtböjda skovlar och är lägre i utförandet än den nya generatio-

nen (MXPC II). Kammarfläktarna lämpar sig för installation i nya aggregat eller för 

byte av fläkt vid modernisering i äldre aggregat. 

• Direktdriven kammarfläkt med GreenTech EC-integralmotor 

• Generation II, försedd med högeffektivt fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Lämpar sig för installation i sug- och tryckkammare

• Robust konstruktion och underhållsfri drift

• Integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Försedd med vibrationsdämpat stativ och inloppspackning som standard

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

MXPC I - Kammarfläktar 
Ø 250 - 450 mm

Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C D

MXPC25RD-3000 Låg 1~230 0,45 2,8 1 19,4 303 330 300 250

MXPC25RD-3450 Låg 1~230 0,75 3,3 2 19,4 303 330 300 250

MXPC25RD-3580 Låg 3~400 0,82 1,35 3 19,4 303 330 300 250

MXPC35RD-2140 Låg 3~400 1,0 1,65 4 41,1 373 404 380 332

MXPC35RD-2600 Låg 3~400 1,7 2,6 5 41,1 373 404 380 352

MXPC45RD-2040 Låg 3~400 2,73 4,2 6 66,7 480 505 570 431

MXPC45RD-2750 Låg 3~400 5,37 8,3 7 66,7 480 505 570 481

MXPC I - Kammarfläktar 
Ø 250 - 450 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p
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Radifit är en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar med 

kåpa. Motorn har avvibrerad upphängning mot kåpan. Radifit är främst avsedd 

för installation vid utbyte i befintliga aggregat när man har begränsat utrymme 

samt strävar efter en så enkel installation som möjligt. Fläkten är mycket kom-

pakt och genom sin flexibilitet kan den anpassas till en lång rad frånlufts- och 

värmeåtervinningsaggregat.  RadiFit kräver ingen frekvensomriktare.

• Direktdriven dubbelsugande radialfläkt med GreenTech EC-integralmotor  

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar och avvibrerad  

 upphängning mot kåpan

• Lämpar sig för installation i nya aggregat eller för byte av fläkt vid   

 modernisering i äldre aggregat  

• Kan anpassas till en lång rad frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat

• Mycket kompakt och flexibel konstruktion för enkel installation 

• Valbar utblåsningsriktning tack vare flyttbara fötter / ramstativ (se ritning) 

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS

• Duktos, reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

RadiFit - Aggregatfläktar 
Ø 250 - 400 mm

Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C D

D3G250-GG09-01 RadiFit 3~400 1,81 2,9 1 37,2 438 347 489 432

D3G280-GG10-01 RadiFit 3~400 1,32 2,1 2 48,6 475 386,5 546 475

D3G310-GG05-04 RadiFit 3~400 3,18 4,9 3 57,2 520 437,6 578 531

D3G355-GG03-04 RadiFit 3~400 3,16 4,9 4 76,9 562 495,6 656 593

D3G400-GG04-04 RadiFit 3~400 2,38 3,7 5 98,6 620 550,6 738 662
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RadiFit - Aggregatfläktar 
Ø 250 - 400 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

A B

C

D

  Måttskiss RadiFit med ramstativ (storlek Ø 310 - 400)

A B

C

D



50

MXAC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar med kåpa 

av halvspiraltyp. Den används bl.a. för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering. 

Den kan monteras stående eller liggande och stativet anpassas efter aggregatets mått. 

Fläkten är mycket kompakt och genom sin flexibilitet kan den anpassas till en lång rad 

frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat.

• Direktdriven aggregatfläkt med GreenTech EC-integralmotor

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp

• Lämpar sig för installation i nya aggregat eller för byte av fläkt vid    

   modernisering i äldre aggregat

• Kompakt och flexibel konstruktion

• För liggande eller stående montage

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Vibrationsdämpat stativ som kan måttanpassas vid leverans

• Dukstos på utlopp, kvadratisk eller rektangulär

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

RK, RDK, BK

Liggande utförande

Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

l/s A* B C D   E 

MXAC25RD(K)-3000 1~230 0,45 2,8 1 19,4 238 (430) 462…492 280 430 530

MXAC25RK-3400 RadiCal 1~230 0,39 2,5 2 18,9 182 462...492 240 430 550

MXAC31R(K)-1525 RadiCal 1~230 0,15 1,2 3 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31R(K)-2180 RadiCal 1~230 0,45 2,0 4 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31RK-2560 RadiCal 1~230 0,72 3,2 5 25,8 277 533…563 300 480 530

MXAC31BK-3170 3~400 1,65 2,5 6 32,2 241 533…563 300 480 530

MXAC35R(K)-1635 Radical 1~230 0,37 1,7 7 35,6 280 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35R(K)-1955 RadiCal 1~230 0,64 2,8 8 35,6 288 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35R(K)-2240 RadiCal 3~400 0,93 1,7 9 35,6 288 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35BK-2650 3~400 1,73 2,6 10 41,1 288 575…605 355 540 700

MXAC40R(K)-1270 Radical 1~230 0,33 1,5 11 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1690 Radical 1~230 0,76 3,3 12 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1840 Radical 3~400 0,96 1,8 13 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40BK-2550 3~400 2,84 14,2 14 52.2 335 602…632 360 600 760

* Mått inom parantes avser kvadratisk dukstos (R, RD).

MXAC - Aggregatfläktar 
Ø 250 - 400 mm

R, RD

Stående utförande
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  MXAC25 - MXAC40

Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXAC - Aggregatfläktar 
Ø 250 - 400 mm
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Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

l/s A* B C D   E 

MXAC45R(K)-1440 Radical 1~230 0,75 3,3 15 59,4 346 (670) 661…691 420 670 830

MXAC45R(K)-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 16 59,4 346 (670) 661…691 470 670 830

MXAC45BK-2040 3~400 2,38 3,6 17 66,7 363 661…691 470 670 830

MXAC50R(K)-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 18 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 19 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1700 RadiCal 3~400 2,68 4,2 20 72,0 365 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50RD(K)-2200 3~400 5,18 8,0 21 78,0 446 (822) 757…787 595 822 922

MXAC56R(K)-1540 Radical 3~400 2,36 3,7 22 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56R(K)-1650 Radical 3~400 2,90 4,4 23 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56RD(K)-1720 3~400 4,70 7,3 24 96,7 510 (920) 859…889 750 920 1060

MXAC63RDK-1450 3~400 6,14 9,9 25 122 550 954...984 762 1035 1175

MXAC63RDK-1850 3~400 11,0 17,0 26 122 754 1170...1210 1200 1029 1033

MXAC80RDK-1370 3~400 11,6 17,8 27 193 802 1400...1410 1200 1470 1470

* Mått inom parantes avser kvadratisk dukstos (R, RD).

MXAC - Aggregatfläktar 
Ø 450 - 800 mm

MXAC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar med kåpa 

av halvspiraltyp. Den används bl.a. för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering. 

Den kan monteras stående eller liggande och stativet anpassas efter aggregatets mått. 

Fläkten är mycket kompakt och genom sin flexibilitet kan den anpassas till en lång rad 

frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat.

• Direktdriven aggregatfläkt med GreenTech EC-integralmotor

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp

• Lämpar sig för installation i nya aggregat eller för byte av fläkt vid    

   modernisering i äldre aggregat

• Kompakt och flexibel konstruktion

• För liggande eller stående montage

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Vibrationsdämpat stativ som kan måttanpassas vid leverans

• Dukstos på utlopp, kvadratisk eller rektangulär

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

RK, RDK, BK

Liggande utförande

R, RD

Stående utförande
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  MXAC45 - MXAC63

Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXAC - Aggregatfläktar 
Ø 450 - 800 mm

  Måttskiss MXAC stående utförande. För mått på liggande utförande, se www.ebmpapst.se.
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MXIC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa 

av halvspiraltyp. Fläkten är inbyggd i ett brandisolerat hölje (EI30) och är lämplig 

för t.ex. installation på vind där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal. Fläkthjul 

och motor sitter på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. 

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor för kanalanslutning

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Lämpar sig för installation där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal

• Öppningsbar lucka för enkel rengöring och  kanalåtkomst

• Brandisolerat (EI30) hölje

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Vibrationsdämpat stativ samt säkerhetsbrytare

• Rund dukstos på inlopp, rektangulär dukstos på utlopp

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

l/s A B C D   E 

MXIC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 1 35,6 700 704 781…811 400 346

MXIC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 2 47,8 700 770 861…891 400 346

MXIC45R-1440 Radical 1~230 0,75 3,3 3 59,4 800 852 901...931 500 471

MXIC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 4 59,4 800 852 901…931 500 471

MXIC50R-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 5 72,0 800 930 961...991 500 502

MXIC50R-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 6 72,0 800 930 960...991 500 502

MXIC56R-1540 Radical 3~400 2,36 3.65 7 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC56R-1650 Radical 3~400 2,9 4.43 8 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC63R-1300 Radical 3~400 2,8 4,3 9 143,0 800 1130 1121…1151 630 525

MXIC - Isolerad för kanalanslutning
Ø 350 - 630 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXIC - Isolerad för kanalanslutning
Ø 350 - 630 mm
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MXKC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och 

kåpa av halvspiraltyp. Kan ersätta fläktar i vissa aggregat och är lämplig för 

installation i sugkammare med kanalanslutet utlopp. Fläkthjul och motor sitter 

på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. Det går även 

att kanalansluta inloppet på fläkten. 

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor för kanalanslutning

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar och kåpa   

 av halvspiraltyp

• Lämpar sig för installation i sugkammare och i vissa aggregat

• Öppningsbar lucka för enkel rengöring och  kanalåtkomst

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Vibrationsdämpat stativ

• Dukstos på utlopp (rektangulär)

• Reglering för tryck och temperatur samt dukstos för inlopp och galler för  

 in- och utlopp säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015
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Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

l/s A B C D E   F

MXKC31R-1525 Radical 1~230 0,15 1,2 1 25,8 465 540 470 651…681 225 440

MXKC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 2 35,6 515 600 520 701…731 283 476

MXKC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 3 47,8 565 670 598 779…809 303 542

MXKC45R-1440 Radical 1~230 0,75 3,3 4 59,4 615 750 639 820...850 340 616

MXKC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 5 59,4 615 750 639 820…850 340 616

MXKC50R-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 6 72,0 665 825 700 881...911 354 647

MXKC50R-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 7 72 665 825 700 881...911 354 647

MXKC56R-1540 Radical 3~400 2,36 3,65 8 112,5 765 920 784 965…995 394 733

MXKC56R-1650 Radical 3~400 2,9 4,43 9 112,5 765 920 784 965…995 394 733

MXKC - Fläktar för kanalanslutning
Ø 310 - 560 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXKC - Fläktar för kanalanslutning
Ø 310 - 560 mm
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MXRC är en ljudisolerad, direktdriven fläkt med bakåtböjda skovlar, lämplig för installation 

på tak. Fläktarna kan levereras kompletta med utetemperaturkompenserad tryckreglering för 

enkel installation och driftsättning. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten 

enkelt öppnas genom demontering av sidopanelerna. Plan montageplatta gör att övergång 

mellan fläkt och befintlig takstos / takgenomföring normalt inte behöver tillverkas. Fläkten är 

enkel att demontera för transport genom taklucka.

Svarta sidopaneler ingår som standard men kan även levereras i andra färger för att passa 

takmiljön.

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor för installation på tak

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Demonterbara sidopaneler samt fällbar bottenram med slät undersida

• Anslutningsmått anpassade till standardtakgenomföringar

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör 

• Svarta sidopaneler, kan som tillval levereras i andra färger

• Kan levereras med spänningsreglerbar AC-motor (för 200°C i en timme)

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

Sidopanelema finns i följande färger:

  Svart (standard)

 Aluzink

 Tegelröd

 Valfri kulör enligt NCS

Typbeteckning
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Dimensioner mm

VAC kW A Curve l/s A B C

MXRC13R-3770 Radical 1~230 0,027 0,27 1 - 310 432 424

MXRC22R-A0000A 1~230 0,085 0,7 2 15,0 310 432 424

MXRC25R-A0000A 1~230 0,17 1,4 3 16,7 310 432 424

MXRC28R-A0000A 1~230 0,17 1,4 4 21,4 310 432 424

MXRC31R-A0000A 1~230 0,15 1,2 5 25,8 423 600 632

MXRC35R-A0000A 1~230 0,50 2,2 6 35,6 423 600 632

MXRC40R-A0000A 1~230 0,50 2,2 7 47,8 455 700 732

MXRC45R-A0000A 1~230 0,75 3,3 8 59,4 560 792 832

MXRC45R-A0001A 3~400 0,97 1,7 9 59,4 560 800 832

MXRC50R-A0000A 1~230 0,75 3,3 10 72,0 593 992 1052

MXRC50R-A0001A 3~400 1,32 2,1 11 72,0 593 992 1052

MXRC56R-A0000A 3~400 2,36 3,65 12 112,5 638 1000 1052

MXRC63R-A0000A 3~400 2,75 4,3 13 143,0 638 1000 1052

MXRC - Takfläktar
Ø 130 - 630 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

MXRC - Takfläktar
Ø 130 - 630 mm
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• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor för väggmontage

• Hög verkningsgrad med fläkthjulet RadiCal

• Mycket tystgående, optimerat luftflöde genom fläkthjulet

• Lämpar sig för installation i t.ex. ventilations- och kylapplikationer

• Komplett och lättmonterad radialfläktsmodul

• Kompakt och robust konstruktion och underhållsfri drift

• Utspänning 10 VDC max 1,1 mA

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Tachoutgång

• Uppfyller ErP 2015

K3G - Radialfläktsmoduler
Ø 190 - 250 mm

Typbeteckning

Sp
än

ni
ng

Eff
ek

t

M
är

k-
st

rö
m

K
ur

va Dimensioner mm

VAC kW A
Kur-
va

A B C D   E 

K3G190-RC05-03 RadiCal 1~230 0,08 0,75 1 225 80 204 265 244

K3G190-RD45-03 Radical 1~230 0,17 1,4 2 225 80 204 265 244

K3G220-RC05-03 RadiCal 1~230 0,09 0,7 3 270 92 247,5 305 294,5

K3G220-RD53-03 Radical 1~230 1,17 1,4 4 270 92 247,5 305 294,5

K3G225-RD05-03 RadiCal 1~230 0,08 0,70 5 270 119 247,5 305 294,5

K3G225-RE07-03 RadiCal 1~230 0,17 1,45 6 270 119 247,5 305 294,5

K3G250-RD17-03 RadiCal 1~230 0,08 0,7 7 300 108,5 276 340 322

K3G250-RE07-07 RadiCal 1~230 0,17 1,4 8 300 108,5 276 340 322

K3G - Radialfläktsmoduler
Ø 190 - 250 mm
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Direktdriven kammarfläkt försedd med GreenTech EC-integralmotor för 

fotmontage. Fläkthjulet har hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Fläkten 

lämpar sig för installation i såväl sug- som tryckkammare. 

• Direktdriven kammarfläkt med GreenTech EC-integralmotor för fotmontage

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

•  Lämpar sig för installation i sug- och tryckkammare

• Mycket kompakt och robust konstruktion

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS

• Kan även levereras i MXAC-utförande med kåpa

• Reglering för tryck och temperatur samt dukstos för inlopp samt fjäder-  

   dämpare säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

K3G - Kammarfläktar RadiPac
Ø 630 - 1000 mm

Typbeteckning

Sp
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ni
ng
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ek

t
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va
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or

             Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B

K3G630-PV04-01 RadiPac 3~400 7,09 10,8 1 122 760 663,7

K3G630-PW04-01 RadiPac 3~400 9,65 15,2 2 122 760 710,7

K3G710-PV05-01 RadiPac 3~400 7,01 10,7 3 151 960 749,2

K3G710-PW06-01 RadiPac 3~400 11,5 17,7 4 151 960 821,2

K3G800-PW07-01 RadiPac 3~400 11,37 17,5 5 193 960 880

K3G800-PV13-01 RadiPac 3~400 7,99 12,1 6 193 960 858

K3GA00-PV03-01 RadiPac 3~400 6,35 9,8 7 333 1180 873,1

K3G - Kammarfläktar RadiPac
Ø 630 - 1000 mm
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Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p
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MXMC är en direktdriven modulfläkt med bakåtböjda skovlar, lämplig för 

inbyggnad i exempelvis befintlig låda eller skorsten. Fläkten kan fås med 

påbyggd reglering för tryck- och / eller temperatur inklusive tryck- och tempe-

raturgivare.

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Lämpar sig för installation i befintlig låda eller i skorsten

• Kompakt och robust konstruktion

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

Typbeteckning

Sp
än

ni
ng
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ek

t
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k-
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K-
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or

Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C

MXMC25RD-3000 1~230 0,45 2,8 1 19,4 400 400 245

MXMC25RD-3450 1~230 0,7 3 2 19,4 400 400 265

MXMC28RD-2800 1~230 0,72 2,93 3 25,8 450 350 293

MXMC28RD-3100 3~400 0,94 1,6 4 25,8 450 350 293

MXMC31RD-2850 1~230 1,27 5,6 5 32,2 520 420 310

MXMC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 6 35,6 480 480 292

MXMC35RD-2140 3~400 1,0 1,7 7 41,1 500 500 323

MXMC35RD-2600 3~400 1,7 2,6 8 41,1 500 500 344

MXMC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 9 47,8 545 545 310

MXMC40RD-2180 3~400 1,85 2,9 10 52,2 500 500 390

MXMC40RD-2550 3~400 3,0 4,6 11 52,2 500 500 395

MXMC45R-1440 Radical 1~230 0,75 3,3 12 59,4 545 545 355

MXMC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 13 59.4 545 545 355

MXMC - Modulfläktar
Ø 250 - 450 mm
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HyBlade axialfläkt med EC-motor för minskad energianvändning. Fläkt-

bladens innovativa hybridkonstruktion och kombinationen av aluminium 

samt glasfiberförstärkt plast ger HyBlade överlägsna egenskaper jämfört 

med många andra fläktar på marknaden. Fläktbladens aerodynamiska 

utformning ger exempelvis en betydligt lägre ljudnivå och en avsevärt 

högre effekt jämfört med konventionella fläktblad.

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå med fläktblad av typ HyBlade 

• Avsedda för kylmediekylare och kondensorer

• Utförande S3G med korggaller samt tvåhastighetsstyrning

• Utförande W3G med kvadratisk väggplatta och galler  

 samt styrsignal 0-10 VDC / PWM

• Blåsriktning V, se måttskiss

• Beröringsskydd på utloppssidan

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Uppfyller ErP 2015

Nedan visas endast en mindre del av vårt sortiment. Fler modeller finns på 

www.ebmpapst.se

HyBlade - Axialfläktar
Ø 300 - 990 mm

S3G - Axialfläkt med korggaller

W3G - Axialfläkt med kvadratisk väggplatta

Typbeteckning

Sp
än

ni
ng

Eff
ek

t

M
är

k-
st

rö
m

K
ur

va                    Dimensioner mm

VAC kW A Kurva A   B

S3G300-AK13-50 HyBlade 1~230 0,085 0,74 1 360   -

S3G350-AG03-50 HyBlade 1~230 0,085 0,73 2 422   -

S3G400-AN04-50 HyBlade 1~230 0,14 1,15 3 470   -

S3G450-AO02-50 HyBlade 1~230 0,17 1,4 4 522   -

W3G500-GN33-01 HyBlade 3~400 0,94 1,6 5 615 656

W3G560-GP68-21 HyBlade 1~230 0,40 1,8 6 675 725

W3G630-GR85-01 HyBlade 3~400 0,99 1,6 7 750 805

W3G710-GS30-01 HyBlade 3~400 1,72 2,7 8 810 850

W3G800-GT21-01 HyBlade 3~400 1,85 2,85 9 910 970

W3G910-GU22-01 HyBlade 3~400 2,1 3,2 10 1010 1070

W3G990-GW22-01 HyBlade 3~400 1,16 1,8 11 1110 1170

W3G990-GZ02-01 HyBlade 3~400 2,58 4,0 12 1110 1170

HyBlade - Axialfläktar
Ø 300 - 990 mm

67

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000

q [m /h]3p   [Pa]s

q [l/s]

9 101
2

3 4 56 7 8 11 12

   S3G & W3G Axialfläktar HyBlade

ø 
A

< V

  Måttskiss S3G

< V A
B

   Måttskiss W3G



FXW - Värmeåtervinningsmodul
Ø 300 - 990 mm
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ebm-papst återvinningsmoduler används för att återvinna värme-

energin ur frånluftsventilationen. Återvinningsmodulen innehåller 

ett effektivt batteri som via en brine/vattenlösning kan anslutas 

till en värmepump alternativt ett eller flera batterier på tilluftsidan 

(ecotermsystem). De ger även möjlighet att förvärma inkomman-

de vatten till en varmvattenberedare.

Produktbeskrivning

• Finns i två utföranden, FXW och FXW Light. Där FXW utöver 

filter- och återvinningsbatteri även innefattar brandgas by-pass med 

spjällfunktion och fjäderåtergångsställdon

• Tillverkas i sex standardstorlekar för luftflöden upp till 5,0 m³/s

• Ansluts till en energieffektiv EC- fläkt (typ MXIC alt. MXRC)

• Tillverkade för att klara ett intransportmått på 800 mm

• Utförda i paneler med mellanliggande 50 mm mineralullsisolering 

• Inspektionslucka med gångjärn och låsbart handtag

• Påsfilter i filterklass F5 med excenterlåsning för enkelt filterbyte

• Tryckuttag för kontroll av statiskt filtertryckfall

• Filtermanometer

• lnnehåller marknadens effektivaste värmeväxlare

• Vattenlås för undertrycksmontage

• Lika utförande för höger respektive vänstermontage

Material och ytbehandling

FXW-modulerna har ett hölje med paneler bestående av dubbla 

alu-zink belagda plåtar i korrosivitetsklass C4. Den mellanliggande 

isoleringen bestående av 50 mm brandhärdig mineralull. 

Alternativa material för aggressiv frånluft kan levereras på begäran.

Brandgasfunktion

Vid inkoppling av matningsspänning går motorn mot driftlä-

ge (Stängt spjäll), samtidigt som återgångsfjädern spänns. Om 

matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som 

återför motorn till

sitt säkerhetsläge (Öppet spjäll). Vid brandindikation bryts spän-

ningen till säkerhetsmotorn som då öppnar evakueringsspjället. 

Undertrycket i kanalen hålls då konstant även om filtret är helt 

igensatt. 

Motorn är överbelastningssäker, behöver ej ändlägesbrytare och 

stannar automatiskt vid stopp. NF..-S2 har två inbyggda hjälpbryta-

re. En med fast brytpunkt vid 10 % och en med justerbar brytpunkt 

mellan 10 ... 90% av vridområdet

Dimensionering

Kontakta oss för exakt dimensionering av det aktuella driftsfallet.

FXW & FXW Light
Ø 300 - 990 mm
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  FXW

Utförande framifrån Utförande från sidan

Utförande framifrån Utförande från sidan

  FXW Light

FXW Dimensioner (mm) Luftflödesområde

B H C D l/s

FXW-02 901 1010,4 572,7 415,7 200

FXW-04 1161 1051,2 613,5 415,7 400

FXW-05 1401 1147,7 710 415,7 600

FXW-06 1724 1265,2 827,5 415,7 800

FXW-07 1900 1452,7 1015 415,7 1100

FXW-08 2100 1452,7 1015 415,7 1400

FXW 
Light

Dimensioner (mm) Luftflödesområde

B H C l/s

FXW-02 901 648,4 648,4 400

FXW-04 1161 689,2 689,2 1400

FXW-05 1401 785,7 785,7 2200

FXW-06 1724 903,2 903,2 3100

FXW-07 1900 1090,7 979,3 4000

FXW-08 2100 1090,7 1090,7 5000
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www.ebmpapst.se

ebm-papst AB

Ventilation Retrofit

Stockholm, Järfälla

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel 010-454 44 00

info@ebmpapst.se

Göteborg

August Barks gata 6B

421 32 Västra Frölunda

Tel 010-454 44 63

Tel 010-454 44 68

Hässleholm

Väpnaregatan 6

281 50 Hässleholm

Tel 010-454 44 60

Älvsbyn

Kyrkostigen 2

942 33 Älvsbyn

Tel 010-454 44 69

Växjö

Västra Esplanaden 9 A-B

352 31 Växjö

Tel 010-454 44 66

Örebro

Gamla Vägen 12A

702 27 Örebro

Tel 010-454 44 65


